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Nyheter från Naturvårdsverkets EBH-grupp.
Nya medarbetare
Annika Ryegård är enhetschef för
Avfallsenheten på
Naturvårdsverket under Erika
Nygrens föräldraledighet. Annika
har en bakgrund inom prövning
och vägledning inom miljöfarlig
verksamhet och har även arbetat
på Myndigheten för Tillväxtanalys. Sedan 2011 har
hon arbetat på Naturvårdsverket och haft olika
uppdrag inom bland annat miljöbalksprojektet och
som verksamhetsanalytiker. Annika ser fram emot
ett spännande år med arbete inom förorenade
områden.
Clara Neuschütz anslöt till EBHgruppen i januari 2020. Claras
fokus ligger på frågor som rör
förorenade sediment. Tidigare har
Clara arbetat som konsult med
undersökningar i akvatiska miljöer
och även disputerat inom
växtfysiologi och forskat om efterbehandling av
gruvavfall.
Isabelle Groth arbetar sedan
augusti 2019 som handläggare i
EBH-gruppen. Isabelle arbetar
främst med bidragshantering och
vägledning och har arbetat på
Naturvårdsverket sedan 2017,
främst med avfallsfrågor. Hon är
utbildad ingenjör inom miljöteknik och har
erfarenhet från flera statliga myndigheter samt en
kommun.
Jon Engström är projektledare för
regeringsuppdraget om
förorenade sediment. Jon är
miljöingenjör och har sedan 2007
främst arbetat med avfallsfrågor
på Naturvårdsverket och mellan
2010–2020 som enhetschef.

Ingrid Tjensvoll är sedan
december 2019 ny i EBH-gruppen
och kommer mest att arbeta med
förorenade sediment. Hon har
arbetat som miljökonsult med
förorenade områden, förorenade
sediment och marin ekologi.
Ingrid är disputerad marin ekotoxikolog från
Stockholms universitet där hon forskade på
effekter av uppgrumling av sediment och frigöring
av föroreningar.
Nyheter i korthet
• Branschlistan har uppdaterats med information
om branschtypiska föroreningar för respektive
bransch. Den nya och äldre branschlistan återfinns
på Naturvårdsverkets webbsida.
• Nationell plan för prioritering av ansökningar
om statligt stöd för avhjälpande av
föroreningsskador har uppdaterats. Urvalskriteriet
om hänsyn till klimatrelaterade risker är nytt
liksom ett förtydligande av urvalskriteriet om
minskning av total belastningen på recipienterna.
• Naturvårdsverket inför nu villkor om att krav på
miljöprestanda ska ställas i upphandling av
åtgärder som finansieras av statliga bidrag, i den
utsträckning det är ändamålsenligt. Mer
information finns på Naturvårdsverkets webbsida.
• Naturvårdsverket granskar nu inkomna
bidragsansökningar löpande istället för vid ett
fördelningstillfälle. Den löpande granskningen ökar
möjligheten för huvudmän och länsstyrelser att
hinna inkomma med kompletteringar inför de tre
fördelningstillfällena, så att ansökningarna om
bidrag kan beviljas inom de år som bidraget söks.
Målsättningen är fler kompletta ansökningar vid
fördelningstillfällena och en enhetligare
bedömning av ansökningarna.

