Inbjudan till

Förorenad mark – Fysisk planering – Klimatpåverkan
– Nyheter presenteras av Boverket och Naturvårdsverket vid en
workshop
Tisdagen den 22 januari 2008 arrangerar Nätverket Renare Mark i samarbete
med Boverket och Naturvårdsverket en workshop kring frågeställningar om
förorenad mark vid klimatpåverkan och vid planarbete.
Vid den kommunala planeringen av förorenade områden måste regler från både
miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL) beaktas. PBL frågorna behandlas
ofta i detaljplan och regleras i exploateringsavtal. MB frågorna kommer i sin
helhet inte sällan in först vid byggnation. Bristerna är påtagliga och NV och
Boverket arbetar för att föroreningsfrågan ska beaktas i ett tidigare skede.
Under de senaste åren har förväntade klimatförändringar betonats bland annat
avseende de konsekvenser de kan medföra. Under december 2005 – oktober
2007 har en av regeringen tillsatt Klimat- och sårbarhetsutredningen beaktat
dessa konsekvenser och däribland gjort en första översiktlig riskbedömning
samt genomgång av förutsättningar för potentiellt ökade risker för
föroreningsspridning till följd av klimatförändringar. Hur kan man beakta detta
vid hantering av förorenade områden?
Vid årsskiftet kommer intressanta ändringar i plan- och bygglagen (PBL) inom
området Även klimatpåverkans koppling till förorenade områden ska beaktas med
nya perspektiv. En proposition om vissa mindre ändringar i PBL finns. Ändringarna
föreslås gälla från den 1 januari 2008. Regeringen föreslår att hänsyn ska tas
även till risken för olyckor, översvämning och erosion vid bedömningen om mark
är lämplig för bebyggelse. Enligt propositionen ska det, under vissa
förutsättningar, vara möjligt att i detaljplan bestämma att bygglov inte ska ges
förrän en markförorening avhjälpts. Detta får i vissa fall betydelse för
hantering av förorenad mark inom nya områden som planläggs.
Boverket och Naturvårdsverket informerar under dagen om nya begrepp samt
belyser aspekter som skall tas med vid bedömning av planer och utredning av
förorenade områden i framförallt urbana miljöer. Vi kommer också att få höra
om, och diskutera, hur en kommunal plan ska hantera förorenade områden i
allmänhet men även där det finns risk för klimatförändrings påverkan i form av
översvämning, ras och skred. Diskussioner kommer att föras kring hur effekter
av klimatförändringar bör tas hänsyn till inom branschen, t.ex:

- Hur påverkas kommunernas planering av de ”nya” (ytterligare) krav som
läggs fram i propositionen. Vilka underlag krävs för att kommunerna ska
kunna fatta ”rätta” och långsiktiga beslut (koppling till Klimat- och
sårbarhetsutredningen)?
- Vad betyder förändrat klimat för förorenad mark och hur kan detta
beaktas i planeringen och hur påverkar det planeringen, dvs. hur koppla till
PBL, MB och miljömålen?
- Vad betyder kommande ändringar i PBL avseende förorenad mark? Vad får
man göra, vilka åtgärder är rimliga, hur koppla till miljöbalken. Hur
påverkar detta planeringen och miljömålen?
Som underlag för dagen titta gärna på resultat från Klimat- och
sårbarhetsutredningen. Slutbetänkandet SOU 2007:60
(http://www.regeringen.se/sb/d/8704/a/89334) och SGI:s underlagsrapporter
till Klimat- och sårbarhetsutredningen (www.swedgeo.se) såsom: Översiktlig
sårbarhetsanalys för översvämning, skred, ras och erosion i bebyggd miljö i ett
framtida klimat och Föroreningsspridning vid översvämningar, etapp 1 och 2.

Vi efterlyser även dina frågeställningar!
Kom gärna med egna frågeställningar i ämnet som Du vill ta upp till diskussion
tillsammans med representanter från Boverket och Naturvårdsverket. Skicka
förslag på dina frågeställningar till yvonne.andersson-skold@swedgeo.se senast
den 22 december 2007.

Plats: Centrum för Geovetenskaper, Göteborgs Universitet
Kostnad: 600 kr/person exkl. moms.
10 platser finns reserverade för att erbjuda studenter kostnadsfritt deltagande
(resa och boende ersätts ej).

Anmäl dig till:
Nätverkskoordinator Maria Sundesten maria_sundesten@golder.se, senast den
22 december 2007. Ange namn, företag, E-postadress och faktureringsadress
samt eventuell specialkost i anmälan. Frågor avseende anmälan? Kontakta Maria
på 08-506 306 58, 070-853 51 09.

Varmt Välkomna!
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