
21 februari!
Är det nya datumet för anmälan av abstracts till 

NORDROCS. Det har kommit in 53 abstracts, 

varav 14 från Sverige, men bättre kan vi!

Se Second Call www.renaremark.se/konferen-

ser eller www.mutku.com/Nordrocs2008.htm

Inbjudan på svenska finns på hemsidan.
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:1 Nätverkets syftet är att vara ett forum för att främja utvecklingen inom efterbe-
handling av föroreningar i mark och vatten. Målet är att skapa en ökad kontakt 
mellan olika grupper i samhället som berörs av problematiken, driva aktuella 
frågor och samarbeta med nordiska och europeiska nätverk i seminarier, konfe-
renser och workshops i syfte att främja utvecklingen inom efterbehandlingen.
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Mer information på www.renaremark.se

Nätverket renare Marks nyhetsbrev distribu-
eras till samtliga medlemmar i nätverket via 
e-post. Nätverket är öppet för alla intresse-
rade. enskilt medlemskap kan tecknas av alla, 
för företag finns korporativt medlemskap. Mer 
information finns på nätverkets hemsida eller 
kan fås genom att skicka e-post till nätverket. 
bidrag till Nyhetsbrevet tas gärna emot.

redaktion:
Krister Honkonen  031-368 10 69
krister.honkonen@fastighet.goteborg.se

ingegerd ask  08-688 67 40
ingegerd.ask@wspgroup.se

berith Juvonen 0910-109 52, 070-856 3555. 
berith.juvonen@tyrens.se, 

ansvarig utgivare:
Ordförande 
Marie arnér 08-688 64 03
marie.arner@wspgroup.se

Nätverket renare Mark 
c/o ekorola ab
891 42 Örnsköldsvik
info@renaremark.se
www.renaremark.se

Välkomna till 
ett nytt spännande år 
med nätverket!
Året inleddes starkt med ett välbesökt samar-
rangemang med Boverket och Naturvårdsver-
ket i Göteborg, se referat i detta nyhetsbrev. 
Vidare vill vi påminna om vårens höjdpunkt, 
vårmötet med årsmöte, som i år hålls i Luleå 
31 mars – 1 april. Det är här nätverkets kom-
mande aktiviteter presenteras och du kan 
vara med och påverka. Det går fortfarande att 
anmäla sig.
 Vi ses Luleå!

/redaktionen

Kom gärna med idéer 
till kommande arrangemang! 
Ni når mig på
berith.juvonen@tyrens.se, 
0910-109 52, 070-856 3555.

PreseNTaTiON aV Vår NYa KOOrdiNaTOr:

Hej,
Jag heter Berith Juvonen och är er nya koordinator för 
Nätverket Renare Mark sedan januari. Det är med stor 
glädje, iver och nyfikenhet som jag tar stafettpinnen efter 
Maria Sundesten. Hon har gjort ett jättejobb under två år som 
koordinator! Jag är miljökonsult på Tyréns i Skellefteå och 
arbetar förutom med förorenade områden/byggnader även med 
andra utredningar som exempelvis tillståndsansökningar och 
miljökonsekvensbeskrivningar. Jag hoppas ni kommer att trivas 
med mig och att ni översvämmar mig med åsikter och tankar 
om NRM; hur det har varit och hur ni tycker att det ska bli. 
 Välkomna till mig!  

NY HeMsida 

med anknutning främst till 

avfall och EBH av täkter.

Miljösamverkan Sverige som är 

ett nätverk mellan länsstyrelser 

och Naturvårdsverket för tillsyns-

frågor har nu öppnat sin externa 

hemsida. Kika in på 

www.miljosamverkansverige.se

Vinter eller sommar? Luleå 31 mars–1 april

styrelsen 
informerar
• spana in vad styrelsen gör!  

Logga in på vänster sida på  
hemsidan och gå in under  
styrelsen/Handlingar för att  
läsa styrelsens protokoll

• styrelsen håller för närvarande på 
med verksamhetsberättelsen för 
2007 och verksamhetsplanen för 
2008, inför årsmötet 31/3.

• Nätverkets nya koordinator för 
2008-2009 heter berit Juvonen,  
se presentation i detta nummer.

• Medlemsregistreringen till nätver-
ket är under omarbetning. en mer 
webbaserad teknik kommer att 
föreslås på årsmötet 31/3.

• Glöm inte att anmäla dig till nät-
verkets diskussionsforum  
på hemsidan! 

• Nätverkets studieresa till   
Kanada är flyttad till augusti.  
Maria sundesten och Henrik  
ekman är researrangörer.

/marie arnér, ordförande





Consoil
3–6 juni, 2008, Milano
www.consoil.de

6th international Conference on 
Contaminants in freezing Ground, CfG6
22–26 June, 2008, New Hampshire, usa
http://ipy.crrel.usace.army.mil/cfg6

international symposium on sediment 
Management
9–11 juli, 2008, Lille, frankrike.
www.augc.asso.fr/userdoc/annoncelille.
pdfKemi_071122_seminariet.pdf

NYHeTer
2008:1 Mer information på www.renaremark.se

Mer information på www.renaremark.se

det händer
i nätverket
21 februari
renare Mark Väst. årsmöte

28 februari
renare Mark syd. årsmöte

31 mars–1april
renare Marks vårmöte med 
årsmöte i Luleå 

6–7 maj
seminarium om undersöknings-
strategier och metoder. 
i samarbete med sGf Malmö.

28–29 maj
sedimentseminarium. 
Hultsfred

augusti
studieresa till Kanada.

24–26 september
NOrdrOCs Helsingfors.

Kurstips

Kommande kurstillfällen för 
certifiering av miljöprovtagare 
enligt Nordtest 

i sGfs regi 
Jord 10–11 mars, rosersberg

Grundvatten 3–4 april, rosersberg

avfall 14–15 april, Helsingborg

sediment 21–22 april, rosersberg

anmälan nås via
www.sgf.net/home/page.asp?sid=86
2&mid=2&Pageld=46776

i ramböll/Tyréns regi
Jord och Grundvatten 
4–6 mars, Göteborg

allmän kurs 17–18 april, Malmö

Jord och Grundvatten 
22–24 april, stockholm

Jord och Grundvatten 
13–15 maj, Malmö

www.tyrens.se

Konferens

aTV-möten: aTV – fonden for 
Jord og Grundvand
Möten under våren 2008
4–5 mars: Vintermøde om jord- 
og grundvandsforurening 
23 april: referencetilstand i 
grundvand, vandløb, søer og fjorde 
21 maj: Praktiske erfaringer med 
indsatser til grundvandsbeskyt-
telse – de første 10 år
17 juni: Miljøjura for enhver
www.atv-jord-grundvand.dk

Miljøringen: Temamøte TbT-
förorening samt årsmøte
27 mars på NGi i Oslo.
www.miljoringen.no

5th international sedNet 
Conference
27-29 maj, 2008, Oslo.
www.sednet.org/content/
view/124/125

Den 22 januari samlades ett 
70-tal intresserade nätverkare 
i Göteborg på Geovetenskap-
ligt Centrum för att ta del av 
seminariet Förorenad mark-fy-
sisk planering-klimatpåverkan. 
Dagen inleddes av Krister 
Honkonen från arrangörsgrup-
pen som hälsade välkommen 
till ett soligt Göteborg. Därefter 
följde ett klimatpass där Martin 
Karlsson från Boverket och 
Kjell Färnkvist från Natur-
vårdsverket föreläste. 
 Martin pratade om kon-
sekvenserna av ett klimat i 
förändring och förändringar i 
Plan- och bygglagen (PBL) för 

att möta klimatförändringarna. 
Under år 2008 ska informa-
tion och vägledning avseende 
PBL gå ut från Boverket (som 
i detta seminarium), regering-
ens regleringsbrev 2008 är ett 
klimatanpassningsuppdrag till 
Boverket och en webbaserad 
klimatanpassningsportal ska 
bildas av Boverket, SMHI, Na-
turvårdsverket, Räddningsverket 
och SGI.   
 Kjell Färnkvist berättade all-
mänt om Naturvårdsverkets roll 
i efterbehandling av förorenade 
arbeten. En nyhet som kommer 
är ett webbaserat systemstöd för 
ebh som ska vara ett myn-

dighetsgemensamt register av 
grunduppgifter om potentiellt 
och konstaterat förorenade 
områden, ett systemstöd för Na-
turvårdsverket för dess bidrags-
hantering och ett systemstöd 
för intressenter till dokument av 
gemensamt intresse som skapas 
inom branschen. 
 Ingemar Palm från Boverket 
berättade mer ingående om 
förorenade områden i PBL. Han 
menade att det är ”viktigt att 
förstå att varje plannivå tjänar 
sina syften och att frågan om 
förorenade områden behandlas 
med rätt detaljeringsnivå på 
respektive plannivå och under 
rätt skede i planprocessen. 
PBL-planer och framförallt 
detaljplaner är underlag för 
bygg-/lovprövningar”. De nya 
bestämmelserna i PBL gäller 
från 1/1 2008. Förorenade 
områden måste tydliggöras i 
planerna genom exempelvis re-
dovisning av resultat från mark-
undersökningar och avsedda 
ebh-åtgärder i planhandlingarna 
om föroreningarna inte är mer 

omfattande eller svårare än att 
ebh kan ske inom en begränsad 
tid. Vidare kan avhjälpandet av 
föroreningssituationen bindas 
upp i civilrättsliga avtal där 
innebörden av avtalen beskrivs 
i genomförandebeskrivningar. 
Vid hanteringen av förorenade 
områden i plan- och byggpro-
cessen ska samråd ske med 
länsstyrelsen.
 Efter lunch genomfördes 
en workshop under ledning av 
Mikael Eriksson från Structor. I 
grupper diskuterade deltagarna 
två fall av detaljplaner där 
förorenade områden förekom 
och hur dessa hanterades bl.a. 
avseende markanvändning och 
användningen av PBL och Mil-
jöbalken. Läs mer från de olika 
presentationerna på Renare 
Marks hemsida under länken:
www.renaremark.se/arkiv/
ws080122/

/berith juvonen, 
nätverkskoordinator  

seminariet förorenad mark
– fysisk planering 
– klimatpåverkan

NäT VerKeTs VårMÖTe med Årsmöte Luleå 31mars–1 aprilwww.renaremark.se/vm2008


