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Det finns idag inga större konferenser med tydlig internationell fokus på marksanering som genomförs i 
Sveriges närområde (NORDROCS riktar i huvudsak in sig på de nordiska länderna). De större internationella 
konferenser som genomförs inom Europa eller övriga världen innebär stora kostnader för arbetsgivare att 
skicka sina anställda till. Det är därför relativt få som har möjlighet att delta på dessa, och internationella 
kunskaper om förorenade områden sprids därför till Sverige i begränsad omfattning. Att regelbundet ha en 
konferens med mer internationell inriktning i Sverige skulle därför kunna vara till stor nytta för nätverkets 
medlemmar. Att erbjuda nätverkets medlemmar en bredare erfarenhetsbas och att i förlängningen få 
bättre hantering av förorenade områden skulle gynna branschen och uppmuntra till bättre lösningar vilket 
ligger i linje med Renare Marks syfte. Styrelsen föreslår därför att Vårmötet vartannat år hålls som ett 
internationellt möte med inbjudna talare från den internationella arenan. Detta skulle även innebära en 
ökad attraktionskraft för att även få deltagare från flera länder att komma till Sverige. Medlemmarna i 
Renare Mark inte behöver avsätta mer tid än för ett vanligt Vårmöte men kan ändå få kunskap från andra 
delar av världen. Avgiften skulle vara något högre för att täcka resekostnader för internationella talare men 
förutsatt att deltagarantalet är detsamma bör inte avgifterna behöva ändras nämnvärt då Vårmötet de 
senaste åren gått med stort överskott. Förslaget var tidigare att Renare Mark skulle kunna testa formatet 
första gången 2021 på sitt 20 års jubileum, men på grund av Corona så föreslås att styrelsen ges 
befogenhet att planera för ett internationellt Vårmöte vid senare tillfälle. Tanken med ett internationellt 
möte är inte att ersätta Vårmötet utan att vartannat år erbjuda internationell kompetens till våra 
medlemmar samtidigt som Renare Mark fortsätter att vara en välbesökt nationell mötesplats för 
branschen. 
 
Styrelsen för Nätverket Renare Mark.  


