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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NÄTVERKET 
RENARE MARK FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007 
 

Styrelsen för Nätverket Renare Mark avger härmed verksamhetsberättelse för verk-
samhetsåret 2007 samt perioden 1 januari-31 mars 2008. 

Styrelse och övriga funktionärer 

Föreningen har under verksamhetsåret letts av nedanstående styrelse, som valdes vid 
föreningsstämman 20 mars 2007. Styrelse konstituerades vid efterföljande styrelsemöte 
den 2 maj 2007. 

Ordförande  Marie Arnér 
Vice ordförande Hans Hägglund 
Sekreterare  Yvonne Andersson-Sköld 
Kassör  Tomas Nilson 
Ledamöter  Helena Segervall 
   Henrik Ekman 
   Hans Nordström1 
 
Suppleanter  Mats Aunes 
   Christer Ramström 
 
Koordinator  Maria Sundesten 
 
Revisorer  Bertil Grundfeldt 
   Mikael Näsström (arvoderad) 
 
Valnämnd  Lisa Ledskog  
   Per Olsson 
   Helena Branzén    

Stadgar 

Under året har inga ändringar skett i stadgarna. 

Medlemmar 

Föreningens medlemsantal uppgick vid utgången av år 2007 till ca 450 varav ca 90 är 
korporativa medlemmar. 

                                                
1 Hans har inte haft möjlighet att delta i styrelsens möten under verksamhetsåret. Han har ersatts 
av suppleanterna. 
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Styrelsens arbete 

Styrelsen har förutom att ansvara för arrangemang, drivit löpande arbete som: 

• administration och bokföring i samarbete med Ekorola AB, 

• administration av hemsida, 

• kontakter med våra nordiska grannländer. 

Styrelsen har sedan årsmötet 2007 haft nio protokollförda sammanträden, varav sex 
telefonmöten. Styrelsens arbete inleddes med en kick off för styrelseledamöter och 
representanter för regionala nätverken Mälardalen, Nord och Örebro. Syd 
representerades av Tomas Nilsson. De regionala nätverken i väst och öst var inte 
representerade. 
 
Kommunikation och information har nått medlemmarna via e-post, Nätverkets hemsida 
och fyra Nyhetsbrev samt i samband med möten, seminarier och andra arrangemang. 
Under 2006 utarbetades en informationsbroschyr som fanns tillgänglig i samband med 
vårmötet 2007. Nätverket har strävat efter att inhämta medlemmarnas synpunkter och 
önskemål om aktiviteter genom en öppen dialog och enkätundersökningar i samband med 
möten och via medlemsutskick. Medlemmar har tillgång till styrelseprotokoll, medlems-
matrikel och Natlikan (Miljölagboken på Internet) på lösenordskyddad del av hemsidan. Ett 
försök till att starta ett diskussionsforum har gjorts under 2007. Medlemmarnas intresse för 
detta förefaller litet. 
 
Styrelsen har under året arbetat med prioriterade projekt och verksamhetsområden utifrån 
föreningens vision. Det har varit av stor vikt för föreningen att alla aktörer inom branschen 
finns representerade och engagerade i de aktiviteter som har genomförts. 
 
Ett ökat regionalt engagemang har uppmuntrats genom de sex regionala nätverken. Ett 
samarbete med Sveriges Geotekniska Förening har initierats i syfte att anordna 
arrangemang under 2008 som berör båda föreningarnas medlemmar. 
 
Det internationella utbytet har fortsatt, huvudsakligen genom samarbetet med MUTKU, 
Miljöringen och ATV i planeringen av NORDROCS 2 i Helsingfors september 2008. 

Arvoderade uppgifter 

Nätverkskoordinator 

Koordinatorns arbete är att avlasta styrelsen och fungera som projektledare för de 
arrangemang som genomförs. Tjänsten är en förutsättning för den nuvarande 
omfattningen av nätverkets verksamhet. 
 
Maria Sundesten har varit nätverkets koordinator under två år och slutade 2007-12-31. 
Koordinatorstjänsten för 2008, med möjlighet till förlängning 2009, annonserades i  
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Nyhetsbrev och på nätverkets hemsida under hösten 2007. Av sex sökande valdes Berith 
Juvonen, som tillträdde 2008-01-01. 
 

Administration av hemsida och elektroniska nyhetsbrev 

Krister Honkonen har under 2007 arvoderats för att sköta hemsidan, omvärldsbevakning 
samt utskick av elektroniska nyhetsbrev och annan medlemsinformation. Arvoderingen är 
löpande med 3 månaders uppsägningstid. 
 

Nyhetsbrev 

Ingegerd Ask har under 2007 arvoderats till fast pris för att upprätta fyra nyhetsbrev. 
 

Föreningens administration och ekonomi 

Ekorola AB är upphandlade att sköta föreningens ekonomi och medlemsregister. Mikael 
Näsström är arvoderad extern revisor. 
 

Regionala nätverk 

Styrelsen ser mycket positivt på bildandet av regionala nätverk vilket ger fler mötesplaster 
och arrangemang och därmed främjar utvecklingen inom efterbehandling av förorenade 
områden. Föreningen har nu sex regionala nätverk (Öst, Väst, Syd, Mälardalen, Örebro 
och Norr). 
 

Region Öst 

Region Öst har fortsatt sin verksamhet under året. Årsmöte hölls den 15 mars 2007, då 
Elke Myrhede omvaldes till ordförande. Avdelningen har under året bl. a haft föredrag 
(träskyddsanläggningar, den danska Megasiten Höfde 42), arrangerat studiebesök 
(Gärstad, Tekniska Verkens avfallsanläggning) samt en pubkväll. 
 

Region Väst 

Region Väst har fortsatt sin verksamhet under året. Årsmöte hölls den 22 februari 2007, 
då Per Samuelsson omvaldes till ordförande. Avdelningen har under året bl. a haft 
föredrag (saneringen av EKA i Bengtsfors), pubkvällar och arrangerat studiebesök (Kv. 
Kniven, f.d. Olof Manner). 
 

Region Syd 

Region Syd har fortsatt sin verksamhet under året. Årsmöte hölls den 28 februari 2007, då 
Karin Kockum omvaldes till ordförande. Avdelningen har under året arrangerat 
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studiebesök (NSR Filborna, Kärråkra f.d. impregnering), seminarier (oljeförorenad mark 
och grundvatten) och pubkvällar. 
 

Region Mälardalen 

Region Mälardalen har fortsatt sin verksamhet under året. På årsmötet den 14 februari 
2007 valdes Mikael Eriksson till ordförande. Under året har olika seminarier hållits (Arbete 
med förorenad mark i Stockholms ytterstadsområden, klorerade kolväten och 
saneringsmetoder). 
 

Region Örebro 

Nätverket i Örebro har fortsatt sin verksamhet under året. Medlemmar från det regionala 
nätverket var aktiva i planering och genomförande av vårmötet 2007. På årsmötet den 19 
mars 2007 valdes Patrik van Hees till ordförande. Under året har ett seminarium hållits 
(Kemisk analys vid EBH-arbete). 
 

Region Norr 

Region Norr valde vid sin första årsstämma den 4 juni 2007 Christian Maurice till 
ordförande. Under året har seminarier och studiebesöks andordnats (Mariebergs 
sågverksområde, Toxicitetstester och riskbedömning av förorenad mark) och pubkvällar. 
Region Norr har ett stort engagemang i planeringen av vårmötet 2008 i Luleå. 

Internationella kontakter 

Under 2007 har kontakterna med nätverkets systerorganisationer i Norge, Finland och 
Danmark fortsatt, främst genom planeringen av NORDROCS 2 (2nd joint Nordic Meeting 
on Remediation of Contaminated Sites) 24-25 september 2008. Mötet är ett samarrange-
mang mellan Nätverket Renare Mark, MUTKU (Finland), Miljöringen (Norge) och ATV 
(Danmark) och en isländsk representant. Styrelsens representant i arbetsgruppen är Maria 
Sundesten. Målsättningen är att skapa ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte i 
ett nordiskt perspektiv. 
 
Föreningen har, tillsammans med medlemmar ur ATV, arrangerat en studieresa till 
Danmark. 
 
Föreningen är fortsatt medlem i Nicole och har varit representerad på ett av mötena. 
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Arrangemang (1 januari 2007 t.o.m. 1 april 2008) 

Arrangemang under 2007 har huvudsakligen samordnats och genomförts av 
nätverkskoordinatorn tillsammans med ideell medverkan från föreningens medlemmar. 
Koordinatorns, liksom medlemmarnas engagemang, har varit förutsättningar för att kunna 
genomföra aktiviteterna och styrelsen vill framföra sitt stora tack till alla som medverkat. 
 
Presentationer som har hållits har dokumenterats och huvudsakligen presenterats på 
föreningens hemsida och i Nyhetsbrev. 
 

Seminarium om tillsynsspåret 14 februari 2007, Stockholm 

Den 14 februari 2007 deltog ca 90 medlemmar i Renare Marks seminarium om 
tillsynsspåret. Seminariet belyste bland annat tillsynsfrågor ur myndigheters och 
verksamhetsutövares olika perspektiv. Deltagarna representerade kommuner, 
länsstyrelser, verksamhetsutövare, jurister, entreprenörer och konsulter. 
 

Forskarmöte 19 mars 2007, Örebro 

I samband med vårmötet hölls forskarmöte på temat åtgärdsteknik och rimliga åtgärder. 
Mötet belyste Svensk forskning och utveckling inom efterbehandlingsområdet för att skapa 
en diskussion kring rimlighetsfrågor i fråga om teknikval. Mötet hade ett femtiotal 
deltagare. 
 

Vårmöte 20-21 mars 2007, Örebro 

Vårmötet planerades under hösten 2006 och våren 2007. Mötet genomfördes i samband 
med föreningens årsstämma och drygt 250 medlemmar deltog. Temat 2007 var ”Värdet av 
en åtgärd – vad är skälig och rimligt”. ”Bästa examensarbete” utdelades. 
 
Vårmötet arrangerades av en ideell arrangörsgrupp med medlemmar från det regionala 
nätverket i Örebro och koordinerades av Thomas Liljedahl, vars arbete är arvoderat och 
täcks av deltagaravgifterna för mötet. Vårmötet arrangerades i samarbete med Nätverks-
koordinatorn och Umeå Congress AB. 
 

Kick off 2-3 maj 2007, Sigtuna 
I maj hölls en kick off/arbetsträff för 2007 års styrelse, respektive regionalavdelnings 
ordförande och nätverkskoordinatorn. Kick offen hölls i syfte att upprätta ett program för 
2007 års aktiviteter, introducera nya styrelsemedlemmar och regionala nätverks-
representanter, diskutera nätverkets utveckling, mål och möjligheter samt förstärka 
samarbetet mellan styrelsen och de regionala nätverken. 
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Halvdagseminarium 9 oktober, Stockholm. Information inför remiss av 
nytt vägledningsmaterial 

I samarbete med Naturvårdsverket hölls ett informationsmöte inför remiss av det 
vägledningsmaterial som Naturvårdsverket avser ge ut under 2008. Ett 70-tal medlemmar 
närvarade vid mötet. 

Workshop 25 oktober, Stockholm. Riskkommunikation. 

Nätverket ordnade tillsammans med Hållbar sanering ett seminarium om 
riskkommunikation. Seminariet lockade ca 30 personer. Föredragen omfattade alltifrån 
teknikorienterade till humanistiska aspekter, med exempel från fallstudier och Hållbar 
Sanerings-projekt. 
 

Studieresa 28 – 30 november, Danmark 

Ett drygt 20-tal medlemmar från nätverken Renare Mark och ATV deltog i studieresan till 
Danmark. Programmet innehöll studiebesök vid efterbehandlingsprojekt av bland annat 
pesticider (Höfde 42) och klorerade lösningsmedel (Kaergardens Plantagen)i mark och 
grundvatten. Deltagarna fick även se en demonstration av Sonic drilling. 
 

Workshop 22 januari, Göteborg. Förorenad mark – fysisk planering – 
klimatpåverkan. 

Den 22 januari träffades ca 70 medlemmar i Renare Marks seminarium för att lyssna på 
föreläsningar av bland annat representanter från Naturvårdsverket och Boverket. 
Eftermiddagen ägnade deltagarna åt att diskutera två fallstudier. 
 

Vårmöte 31 mars - 1 april, Luleå 

Vårmötet planerades under hösten 2007 och våren 2008. Mötet genomförs i samband 
med föreningens årsstämma och drygt 200 medlemmar är anmälda i slutet av februari. 
Temat 2008 är ”Trender inom marksanering” och innehåller bland annat presentationer av 
efterbehandling av gruvor och glasbruk, in situ och on-site saneringar samt upphandlingar. 
I samband med årsmötet utdelas föreningens pris för ”Bästa examensarbete”. 
Vårmötet arrangeras av en ideell arrangörsgrupp koordinerad av Thomas Liljedahl och 
Christian Maurice, vars arbete är arvoderat och täcks av deltagaravgifterna för mötet. 
Vårmötet sker i samarbete med det regionala nätverket i Norr, Nätverkskoordinatorn och 
Umeå Congress AB. 
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Marie Arnér, ordförande  Hans Hägglund, vice ordförande 

   

   

Yvonne Andersson-Sköld, sekreterare  Tomas Nilson, kassör 

   

   

Helena Segervall, ledamot  Henrik Ekman, ledamot 

   

   

Mats Aunes, suppleant  Christer Ramström, suppleant 

   

 


