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Nätverket Renare Mark – fyller snart 20!
Johanna Svederud och Hanna Hartmann
reflekterar över nätverkets 20åriga historia och
tar sikte på ännu mer nätverkande och
samverkande framöver.
Läs mer här.

Samverkan för mer hållbar sanering.
Sanering av klorerade lösningsmedel är energikrävande och dyrt.
I projektet Hållbar Soil Mixing samverkar Sverige och Danmark för att
utveckla en grönare marksanering av klorerade lösningsmedel.
Läs mer här.

Vinterviken  sanering av populärt rekreationsområde.
Vinterviken har en lång industrihistoria. Här har Nobel tillverkat
sprängämnen och uran urlakats ur skiffer.
Under 2019 påbörjade Stockholms stad en omfattande sanering
av jord och sediment i området.
Läs mer här.

Nyheter från Naturvårdsverket.
Många nya i EBHgruppen och även många nyheter på
Naturvårdsverkets webbplats. Exempelvis en ny branschlista och en
uppdaterad nationell plan.
Läs mer här.

Regeringsuppdrag om förorenade sediment.
Nu är regeringsuppdraget om ökad kunskap för hantering av förorenade sediment i full
gång. Naturvårdsverket, SGU, SGI, Havs och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna
kommer under de närmsta två åren ta fram mer kunskap om hur förorenade sediment
kan hanteras på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt.
Läs mer här.

Hässleholms verkstäder och exploatörens ansvar.
Hässleholms verkstäder bedrev verksamhet i ca 75 år och
under 1980talet bebyggdes området med bostäder.
Mark och miljööverdomstolen har nu avgjort att det fanns
fog för Länsstyrelsen att förelägga exploatörerna att
genomföra markundersökningar.
Läs mer här.

Indisk delegation på kurs i Sverige.
En indisk delegation från Bhopal utbildades i höstas i hur vi i
Sverige går tillväga med provtagningsstrategier och
riskbedömning av förorenade områden. De fick också ta del av
svenska erfarenheter från BT Kemiprojektet.
Läs mer här.
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