Välkommen till det nya EBHbladet!
EBHbladet kommer nu ut direkt till din inkorg och därifrån klickar du dig direkt in i artiklarna.
Bladet finns även på EBHportalen och hittas där under avdelningen EBHbladet.
Vidarebefordra gärna bladet till personer du tror kan ha intresse av att läsa det.
Har du fått bladet via någon annan men vill ha det själv? Hör av dig till
klas.kohler@lansstyrelsen.se så lägger vi till dig i sändlistan.
Trevlig läsning, hälsar redaktionen (Klas Köhler, Maria Lindqvist och Johan Wigh)
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Att gå över ån…
Peter HarmsRingdahl har varit på NORDROCS och
inspirerats till att skriva en ledare om att vi borde
samarbeta och lära mer av varandra över gränserna.
Särskilt då med våra nordiska grannar.
Peter är till vardags miljökonsult på Envifix och är även
redaktör och projektledare för Åtgärdsportalen.
Läs mer här.

Tankar kring delfinansierade åtgärdsobjekt
Länsstyrelsen Östergötland är snart i mål med sitt
första delfinansierade åtgärdsobjekt som saneras på
”frivillig väg”. Det har varit en lång resa med många
frågor att brottas med. Samordnare Susanne
Karlsson delar med sig av sina erfarenheter.
Läs mer här.

Samverkan för Innovation
Hur ska vi göra för att öka användningen och utvecklingen av ny teknik? SGU har fått
i uppdrag att påbörja detta arbete. De har startat upp med att identifiera
föroreningstyper och fokusområden. En viktig pusselbit i att öka takten är statliga
bidragsobjekt med kommunala huvudmän.
Läs mer här.

Nytt från Naturvårdsverket

Hur stor är belastningen?

Naturvårdsverket bjuder på fyra aktuella
nedslag i EBHarbetet. Bland annat en
helt färsk utvärdering av
arbetsprocesserna för EBHanslaget.
Utvärderingen är värdefull för att se om
arbetet sker på rätt sätt och om det finns
effektiviseringar att göra.

Har du suttit där med ett förorenat område
som läcker till en stor recipient och undrat
hur i katten du ska bedöma områdets
belastning på recipienten? Du är i så fall
knappast ensam. Nu har SGI tagit tag i att
se över vilka alternativ som finns för att
bedöma belastningen.

Läs mer här.

Läs mer här.

Sanering av kv. Renen är på gång!
I centrala Varberg ligger kv Renen. Här har det
pågått industriell verksamhet sedan 1800talet
som resulterat i en kraftig förorening av klorerade
lösningsmedel djupt ner i berget.
2015 beviljades projektet statliga pengar för

åtgärder och saneringsarbetet har precis dragit
igång. Åtgärdsförberedande utredningar har dock
visat att det förorenade området är mer
omfattande än man först trodde.
Läs mer här.

Vad tycker du om den nya formen för
EBHbladet?

Klicka här för att avregistrera dig från
EBHbladet

