
 

 

Länsstyrelserna i Kalmar, Jönköpings, Kronobergs och Östergötlands län 
 

Hållbara och innovativa efterbehandlingsåtgärder 
 

Inom tillsynsvägledningsprojektet TVL-cykeln Syd bjuder länsstyrelserna i 
Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län in dig som miljöinspektör till 
en digital utbildning inom hållbara och innovativa efterbehandlingsåtgärder av 
förorenade områden. 
 
Åtgärdsfasen syftar såklart till att minska riskerna med föroreningar i miljön, men själva 
åtgärden i sig kan också innebära en miljöpåverkan. För att minimera denna påverkan bör flera 
olika åtgärdsalternativ vägas mot varandra och olika aspekter belysar ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Denna utbildningsdag kommer att fokusera på hur åtgärder av 
förorenade områden kan bli mer hållbara och hur annan teknik än traditionell schaktning följt 
av deponering kan tillämpas i större utsträckning. Under dagen kommer bland annat innovativa 
tekniker presenteras och hur tillsynsmyndigheten kan arbeta för att bidra till mer hållbara 
saneringar. Vi kommer även att ta del av exempel på hur andra kommuner och 
tillsynsmyndigheter har arbetat.  
 
Vi har bjudit in flera olika föreläsare med erfarenhet och god kompetens inom området.  
 
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med kommunal tillsyn av förorenade områden. 
Utbildningen passar dig som nyligen har börjat arbeta med förorenade områden och även för 
dig som har längre erfarenhet inom fältet.   
 
Varmt välkomna!  
 

Tid och plats 
Den 19 maj 2021 kl. 9.00-15.30 via Skype. 
 
Skype-länk och mer information skickas ut inför utbildningen. 

Pris 
Utbildningen är kostnadsfri! 

Anmälan 
Anmälan görs senast den 12 maj på Länsstyrelsen i Jönköpings läns hemsida.  
 
Frågor? 
Kontakta Madeleine Ullerhed, projektledare för TVL-cykeln Syd, e-post: 
madeleine.ullerhed@lansstyrelsen.se eller telefon 010-223 71 49 
  

https://www.lansstyrelsen.se/5.54b7ee3b1784afc127a1ec80.html
mailto:madeleine.ullerhed@lansstyrelsen.se


 

 

Länsstyrelserna i Kalmar, Jönköpings, Kronobergs och Östergötlands län 
 

Preliminära tider 

Tid Programpunkt  
09:00 Välkomna, genomgång av program och praktisk information 

Madeleine Ullerhed, Länsstyrelsen i Kronobergs län  

09:10 Nuläge och behov av förändring 
                          Lill Thunberg, Länsstyrelsen i Kalmar län 

09:30 Kort bensträckare 

09:35 Hållbara efterbehandlingsåtgärder - Kan tillsynsmyndigheten bidra till en hållbar sanering? 
                          Markus Gustafsson, Länsstyrelsen i Östergötlands län 

10:20 Paus 

10:40 Innovativa efterbehandlingsåtgärder 
                          Peter Harms-Ringdahl, EnviFix AB 

11:25                 Kort bensträckare 

11:30 Åtgärdsportalen och Undersökningsportalen 
 Peter Harms-Ringdahl, EnviFix AB 

11:45 Lunchpaus 

13:00                 Tillsynsprojekt innovativa åtgärder 
Pär Nilsson & Henrik Von Zweigbergk, Länsstyrelsen i Jönköpings län 

13:45 Paus 

14:00                 Exempel från Norrköpings kommun – termisk rening 
Elke Myrhede, Norrköpings kommun  

14:45 Paus 

15:00 Summering av dagen, paneldiskussion  

15:30 Dagen avslutas 
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