
Den 16-17 mars går Vårmötet 2022 av stapeln på Clarion Hotel Live i Malmö. Vi  inleder med studie-

besök och mingel den 15 mars och har vår traditionsenliga middag den 16 mars. 

Efter att 2020-2021 präglats av den pågående pandemin ser vi fram emot att träffas igen och genomföra 

ett   fysiskt Vårmöte. Vi kommer också passa på att fira Nätverkets 20-års jubileum ett år för sent med 

extra mycket festligheter och en och annan överraskning! Ambitionen är att genomföra ett fysiskt möte, 

men vi följer utvecklingen med smittospridning och restriktioner och kommer att anpassa ambitionsnivån 

utifrån det.   

Vi vill med hjälp av aktörer från branschen sprida kunskap inom viktiga ämnesområden kopplat till det 

övergripande temat för året På god väg! Med 2022 års Vårmöte gör vi en tillbakablick på branschens   

utveckling de senaste 20 åren - historiska avtryck, diskuterar aktuella frågeställningar och försöker      

identifiera framtida utmaningar. Även på Vårmötet 2022 kommer vi ha en egen forskningssession i en 

egen sal. Vi hoppas även denna gång kunna locka många forskare till mötet för att nätverka med       

branschen och bidra med kunskapsspridning från sina respektive forskningsområden.  

Vi efterlyser nu era erfarenheter inom följande ämnesområden:  

 Juridik - Vad har hänt de senaste 20 åren inom 

svensk miljölagstiftning och hur vill vi att den  

utvecklas kommande 20 åren? Vägval, luckor och 

framarbetad praxis.   

 Klimat och hållbarhet - Var det någon som 

tänkte på klimatets betydelse i saneringsprojekt 

för 20 år sedan och hur ser det ut idag?  Hur stor 

hänsyn har tagits till klimatförändringar i        

saneringsprojekt hittills och hur framtidssäkrar vi 

saneringsprojekt framöver?  

 Vatten - Hur skyddar vi en av våra viktigaste 

naturresurser? Har vattnets skyddsvärde ökat 

genom implementeringen av EU:s vattendirektiv 

och räcker det för att skydda vattnet i framtiden?  

 Förorenade byggnader och byggmaterial - 

Vad har hänt på området de senaste 20 åren? Hur 

förhindrar vi att byggmaterial bidrar till att bli  

förorenad mark i framtiden, vilka system finns för 

miljöklassificering och riskbedömning? Bra och 

mindre bra exempel på återvinning och åter-

användning!       

 Tekniker - Innovationer som kan bidra till      

effektivare och mer hållbara åtgärdslösningar. 

Exempel på lyckad implementering av ny åtgärds-

teknik.  

 Forskning - Den tillämpade forskningen inom 

området förorenade områden har successivt 

byggts upp de senaste 20-åren. Goda exempel 

från intressanta forskningsprojekt där tekniken 

vilar på vetenskaplig grund efterlyses.   

 Fysisk planering - Hur kan man arbeta          

proaktivt med förorenad mark vid fysisk          

planering? Exempel på problem med parallella 

lagstiftningar, och hur detta kan hanteras.   

 Bidragsfinansierade projekt - Spännande   

efterbehandlingsprojekt som satt avtryck på vår 

bransch. Hur ser arbetssättet kring bidrags-

ärenden ut och vilka lärdomar och kunskap bör 

spridas inom branschen? Hur dokumenteras    

genomförda åtgärder och eventuella restriktioner 

i markanvändning idag och hur kan detta        

utvecklas? 

 Nya och gamla föroreningar - PCB, dioxin,  

bekämpningsmedel då och nu? PFAS,              

klorparaffiner, OXY-PAH och mikroplast i        

framtiden. Spaningar och okända problem-

föroreningar i framtiden.  

 Hälsorisker - Har vår syn på hälsorisker          

förändrats? Hälsans betydelse då, nu och i     

framtiden?  

Var du i branschen för 20 år sedan? Vill du 

vara med och berätta om  hur det var att 

arbeta med förorenad mark då och vilka 

skillnaderna är mot idag?  Hör av dig till 

therese.steinholtz@empirikon.se 



Så här strukturerar du ditt förslag 
Vi vill gärna att alla strukturerar sina förslag på samma sätt så det underlättar bedömning och urval. 

att det blir lättare att utvärdera och välja bland förslagen. Ange i förslaget om du föredrar föredrag 

eller poster. Huvudtalaren för varje föredrag (tyvärr inte posters) belönas med gratis konferens-

avgift. De 15 första posterutställarna att skicka in sitt förslag får en minut att presentera sin poster 

på stora scenen. Skriv förslaget (max en A4) enligt följande mall: 

 Ämne och titel (t.ex. På god väg, Fysisk planering, ”parallell lagstiftning”) 

 Talare/författare (organisation, ange vem som är huvudtalare/-författare och kontaktuppgifter) 

 Muntlig presentation eller poster? 

 Syfte 

 Bakgrund 

 Kort sammanfattning av innehållet (abstract) 

 Motivera varför förslaget passar in på årets tema eller valt ämnesområde 

Nu väntar Renare Mark på ditt förslag! Känner du till någon utanför Renare Mark som kan ha något       

intressant att berätta så skicka en inbjudan direkt till dem eller skicka in det som ett förslag till oss 

så kontaktar vi personen. 

Skicka ditt förslag som en wordfil till therese.steinholtz@empirikon.se senast den 1 november 2021. 

Ange ”Förslag till Renare Marks Vårmöte 2022” som rubrik. 

Vi ser fram mot ett par spännande dagar på Clarion Live den 16-17 mars 2022 

/Arrangörsgruppen för Renare Marks Vårmöte 2022 

Vi ser fram mot att 

möta våren med er i 

Malmö 

www.renaremark.se 

   Medarrangörer: 

Nätverket Renare Mark är ett forum för att främja utvecklingen 

inom efterbehandling av föroreningar i mark och vatten. Vi vill  

skapa kontakt mellan olika grupper i samhället som berörs av    

problematiken, driva aktuella frågor och samarbeta med nordiska 

och europeiska nätverk genom seminarier, konferenser och     

workshops.  


