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Välkommen till Västra länens utbildning 
inom förorenade områden! 
 
Miljösamverkan Väst bjuder in till Västra länens 
utbildning (VLU) inom förorenade områden den 26-27 
oktober 2022! VLU är en tvådagars utbildning inom 
förorenade områden med fokus på aktuella ämnen och att 
knyta nya kontakter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vi vill med hjälp av föreläsare från myndigheter och andra 
aktörer sprida kunskap inom viktiga ämnesområden kopplat 
till förorenade områden. Ni kommer att få ta del av en 
spännande blandning av handläggningstips av § 28 
anmälningar, vatten- och föroreningsfrågor, 
åtgärdsutredningar, riskvärdering och tips om hur man lägger 
upp en strategi gällande bidragsärenden i kommunen. En 
bonus med dagarna är möjligheten att få nätverka och lära 
känna kollegor som arbetar med liknande ärenden.  

VLU har tagits fram efter koncept från Mälarlänsutbildningen 
(MLU) som anordnas årligen av Länsstyrelserna på Gotland, 
Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro 
län. MLU har arrangerats i flera år och är en uppskattad 
utbildning för målgruppen i mälarlänen. I Miljösamverkan 
Västs projekt Utbildning inom förorenade områden har vi 
samverkat med arrangörerna för MLU för att ta fram en 
utbildning för oss i Västra länen.  
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Praktisk information  

 
Tid och plats 

• Den 26-27 oktober. Start kl. 09.00 med mingel och 
registrering. Program startar kl. 10.00. Avslut ca kl. 
16.00 dag 2.   

• Aspenäs Herrgård, Lerum. https://aspenasherrgard.se/  
 

Målgrupp 
Utbildningen riktar sig till dig som är miljöinspektör eller 
miljöhandläggare inom förorenade områden på kommunen 
eller Länsstyrelsen. Handläggare från andra miljösamverkan 
eller övriga landet kommer också kunna delta i mån av plats. 

Utbildningen består av kortare nedslag inom olika områden 
och är inte i första hand en fördjupning, men den ger både 
nya och mer erfarna handläggare en bra omvärldsbevakning 
samt ”koll på läget” med guldkanten att lära känna nya 
kollegor.  

Anmälan  
Anmäl dig via länken. Anmälan är bindande men kan 
överlåtas inom kontoret. Först till kvarn!  

Sista anmälningsdag 
Anmäl senast den 22 augusti 2022. 

Kostnad  
Max 4 000 kronor per deltagare för två dagars VLU inklusive 
allt (övernattning, 1 x frukost, 2 x lunch, 4 x fika, middag dag 
1). 

Frågor om innehåll och praktiskt  
Kontakta projektledare Maria Andersson, 
maria.o.andersson@lansstyrelsen.se eller mobil:  
073-083 68 10.     

 

https://aspenasherrgard.se/
https://link.webropolsurveys.com/S/2F0CE9CF53DEDD98
mailto:maria.o.andersson@lansstyrelsen.se
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Innehåll och program  
Medverkar på dagarna gör bland andra Sofie Hermansson 
(miljöjurist SGI) som går igenom årets domar och övriga 
juridiska frågor, Klas Köhler (nationell tillsynssamordare), 
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Halland, 
Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) 
och kommunala miljökontor i Västra Götaland och Hallands 
län.  

Preliminärt program:  
 
26 OKTOBER 

 
 
 

09.00- 10.00 Registrering, fika och mingel  
10.00-12.00 Handläggning av § 28 anmälan  
12.00-13.00 Lunch 
13.00-14.30 Hälsorisker och riskkommunikation  
14.30-15.00 Fika 
15.00-17.00 Vatten och föroreningar  

Det som tas upp under passet är till exempel 
MKN, samarbete vatten, miljöövervakning 
och EBH, muddring, vattenverksamhet, 
båtuppställningsplatser, sediment m.m.  

17.00 Avslut  
 Middag  

 
  
27 OKTOBER  
 

 
 

08.30-09.30 Åtgärdsutredning  
09.30-10.00 Fika  
10.00-11.00 Riskvärdering 
11.00-11.30 Nätverket för förorenade områden 

Projektgruppen Utbildning inom förorenad 
mark 

11.30-12.30 Lunch 
12.30-13.30 Aktuella domar 
13.30-14.30  Bidragsärenden ur kommunperspektiv  
14.30-15.00 Fika 
15.00-15.30 
 

Bidragsärenden ur kommunperspektiv, 
kommunexempel 

15.30-15.45 Avslut och utvärdering 
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Vi ses! 

Miljösamverkan Västs projektgrupp för Utbildning inom 
förorenade områden 
Sara Eitrem, Tanum 
Emma Adriansson, Halmstad  
Karin Alexandersson, Strömstad  
Anna Karlsson, Uddevalla 
Maria Andersson, projektledare Miljösamverkan Väst 
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