
         
 

 
 

   

  
 

Nätverket Renare Mark - Vårmöte 2004 
“Stadsplanering med föroreningar, tillstånd och 

tillsyn” 
 

Tid:  23 Mars 10:30- 24 Mars 15:30  
Plats:  Folkets Hus (Atrium), Uppsala 

Vårmötets tema: Som de flesta av nätverkets medlemmar förmodligen erfarit har frågor om 
stadsplanering, tillstånd och tillsyn en avgörande roll vid hantering av förorenad mark. Årets 
vårmöte tar därför upp dessa frågor med syfte att utbyta erfarenheter och lära av varandra.  
Första dagen fokuserar på planfrågor och kommer, avslutas av en paneldebatt. Andra dagen 
tar upp frågorna om tillstånd och tillsyn.  Föreningens årsstämma hålls under första dagen. 
 
Nyhetspass: här finns möjlighet att presentera nyheter, sänd in högst två 
presentationsbilder digitalt tillsammans med en kortfattad text. För att bereda så många 
nyheter plats som möjligt kommer i första hand moderatorn att presentera nyheterna. Bidrag 
sänds till Ingegerd Ask, ingegerd.ask@sweco.se. 
 
Postertävling: Bästa poster och bästa monter kommer att utses av alla deltagare på 
konferensen!  
 
Arrangemanget stöds av Naturvårdsverket och SGU, Sveriges Geologiska Undersökning  
 
arrangörsgruppen består av Thomas Liljedahl, Christer Egelstig, Krister Honkonen, Eva Larsson, Inger 
Johansson, Olle Alfredsson och Lennart Andersson, genom medverkan  av följande organisationer. 
 

 

 

 

 

  



         
 

Program – Vårmöte 2004 
 
 
OBS! Preliminärt program som kan komma att  förändras 
 

Tisdagen 23 Mars 
9:30  Registrering och kaffe 
 

10:30 Nätverkets ordförande Lisa Ledskog hälsar välkommen 

10:40 Inledningsanförande av Dea Carlsson, Naturvårdsverket. 

 

Planärenden och förorenad mark – (Moderator Krister Honkonen)  
10.50-12.30 Vad är problemet? 

a. Förorenad mark i planprocessen – exempel från Alingsås. 
- Mari Waernberg, översiktsplanerare på 
kommunledningskontoret, Ulf Edgren, Teknisk Chef, Alingsås 
kommun 

b. Konsulten i ett skruvstäd? – En konsults tankar och 
erfarenheter från översiktsplanering till avklarad sanering 
 - Viveca Johansson, Enviroplanning 

c. Boverkets och Naturvårdsverkets arbete 
 - Ingemar Palm, Boverket 

12.30 – 13.30  Lunch 
 

13.30 – 15.00 Hur ser det ut i våra grannländer –problem, lösningar? 

d. Experiences/examples from urban planning in contaminated 
areas in Copenhagen – from “C” to “A” in Sojakagefabriken. 
 - Michaela Brüel, Köpenhamns Stadsbyggnadskontor, 
Danmark. 

e. Management of a Brownfield Portofolio – Turning a Problem 
into an Opportunity 
 - Steve Wallace, Secondside Property, UK, ordförande i 
NICOLE 

f. Integration of soil investigations in the urban planning 
process – example Madausstrasse 
 - Till Scheu, Kölns stadsbyggnadskontor, Tyskland. 

  



         
 

15.00-15.45  Poster, Utställning  och kaffe 

15.45 –16.30? Diskussion/paneldebatt (leds av Christer Egelstig) 

Debattfrågor: 
Samordning mellan markmiljöundersökningar - riskbedömningar och planläggning 
Problem med "saneringsföreskrifter" i planbeskrivningar och planbestämmelser 
Kommunens ansvar för detaljplan på förorenad mark 
Praktiska konsekvenser av sanering före planläggning 
Möjliga lösningar för ansvarsfördelning - t.ex. exploateringsavtal 

 
  

17:00-18:00  Föreningens årsstämma   

19:30 Middag, underhållning 

  Dans 
 
 

Onsdag 24 Mars 
 
     

8:30-10:00 Tillståndsfrågor - moderator Olle Alfredsson 
 
      Tillstånd – kostar det mer än det smakar?   

 
a) Fallet Husarviken. Hans Söderström, Stockholms gatu- och 

fastighetskontor. 
b) Erfarenheter av tillståndsfrågor – hur kan myndigheternas 

handläggningsarbete förbättras, mobila tillstånd etc. Mia Jameson, 
Sydkraft-SAKAB. 

c)  Hur kommer vi vidare? Kjell Färnkvist. Naturvårdsverket. 
    
10:00-11:00  Kaffe, poster och utställning 
 
11:00 Drivkrafter för efterbehandlingsåtgärder - försäkringar 

och tillsyn - moderator Eva Larsson 

 
a) Sanerings- och miljöskadeförsäkringarna 

a. 

b. 

Vad täcker försäkringarna? Anna Nilsson,  AIG Europe 

Konkursfall med ytbehandlare i Växjö kommun, 
Miljöinspektör Annika Johnsson. 

  



         
 

c. 

a. 

b. 

Konkursfall med träimpregnerare i Skellefteå kommun. 
Christer Svensson, kommunens miljöinspektör och Ulf 
Wiklund, Tyréns. 

 
12:00-13:00 Lunch 

13:00-14:00 Nyhetspasset - Intressanta nyheter från branschen.  

Prisutdelning. Vårmötets bästa poster och monter.   

Presentation av bästa examensarbete 2003.   

- Moderator Ingegerd Ask 
 
 

14:00 Fortsättning. Drivkrafter för efterbehandlingsåtgärder - 

försäkringar och tillsyn 

Fallet Uppsala Resecentrum – en ansvars- och finansieringsfråga? 
Victor Sjöberg, Uppsala kommun.  

b) Tillsynsärenden.  

Hur fungerar det idag? Exempel från Norrbottens och 
Södermanlands län, Mats Aunes och Karl Mikael Svensson.  

Tillsyn över förorenade områden – väglednings- och 
utvecklingsbehov? Per Gullbring, Naturvårdsverket.  

15:15-15:30  Kaffe 

 
 
 
 
 
Uppdatering av programmet lägger vi ut på vår hemsida www.renaremark.se 

 

 

  

http://www.renaremark.se/
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