Mälarlänen: Dalarnas, Gotlands, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och
Örebro län

Inbjudan till GRUF
Länsstyrelserna i Mälarlänen bjuder in dig som miljöinspektör till en två dagar
lång grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden.
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med myndighetsutövning inom förorenade
områden. Utbildningen är grundläggande och passar dig som nyligen börjat arbeta med
förorenade områden eller som inte arbetar så mycket inom detta område.
Utbildningen kommer översiktligt att behandla de olika stegen i
efterbehandlingsprocessen från undersökning till genomförande av saneringsåtgärd.
Deltagarna får lära sig om tillsynsmyndighetens uppdrag och tillsynsrollen, de olika
tillsynsverktygen samt hur man gör en ansvarsbedömning. Deltagarna får genom
konkreta exempel lära sig grunderna för att granska, bedöma och handlägga ärenden
med förorenade områden. Utbildningen kommer att föregås av ett par timmars
självstudier.
Tid och plats
20 april klockan 9.30-16.30 (fika från kl 9.00)
21 april klockan 8.30-16.00
Blommenhof hotell, Blommenhovsvägen 41 i Nyköping
Kostnad
Deltagaravgifterna exklusive moms faktureras eller betalas på plats och är;
964 kr
2 017 kr

för utbildning inklusive lunch och fika, eller
för utbildning inklusive övernattning, gemensam middag dag 1, lunch, fika
och frukost.

Anmälan
Anmälan är bindande och görs senast den 24 februari till Blommenhof hotell på e-post
info@blommenhof.se alternativt telefon 0155-20 20 60. Ange bokningsnummer 28362.
Varje deltagare ansvarar själv för att komma överens med Blommenhof om
betalningsform, kostprefererenser, o.d.
Blommenhof kommer att överlämna en deltagarlista till Länsstyrelserna efter sista
anmälningsdag. Max 70 personer.

Frågor?
Vid praktiska frågor om boende, mat, etc. – kontakta Blommenhof hotell:
info@blommenhof.se alt. 0155-20 20 60

Vid frågor om utbildningens upplägg och innehåll – kontakta arrangörsgruppen:
Ebba Sellén, Länsstyrelsen i Södermanlands län (projektledare)
ebba.sellen@lansstyrelsen.se alt. 010-223 44 16
Cajsa Hägglund, Länsstyrelsen i Dalarnas län
cajsa.hagglund@lansstyrelsen.se alt. 010-225 02 83
Hanna Odén, Länsstyrelsen i Västmanlands län
hanna.oden@lansstyrelsen.se alt. 010-224 92 52
Kjersti Wik, Länsstyrelsen i Uppsala län
kjersti.wik@lansstyrelsen.se alt. 010-223 32 77

Program
Förberedelser
Självstudier, max 4 timmar. Mer information skickas till anmälda deltagare i mars 2020.
20 april kl 9.30-16.30
Dagen inleds med fika från kl 9.00 och avslutas med gemensam middag för de deltagare
som bor kvar.
Presentation och introduktion
Tillsynsmyndighetens verktyg
-EBH processen, §§, kunskap, roller och kommunikation
Ansvarsbedömning
-Ansvar enligt 10 kap
-Vem eller vilka kan/ska vi rikta krav till?
-Skriva en enkel ansvarsbedömning
Undersökningar och utredningar
-Granskning, bedömning och handläggning av provtagningsplan och provtagning
Riskbedömning
-Innehåll i förenklad kontra fördjupad riskbedömning, konceptuell modell och
riktvärden samt att granska och handlägga en rapport
Dag 2, 8.30-16.00
forts. Riskbedömning
Åtgärdsutredning
-Granskning, bedömning och handläggning
Riskvärdering
-Hur väljer man den optimala åtgärdsmetoden?
Åtgärd och uppföljning
-Handläggning och tillsyn av saneringsanmälan, sanering, slutrapport och uppföljning
Strategi och media
-…att tänka efter före
Avslutning

