Moderator Carl Zide leder oss fram under vårt
webbinarium om Masshantering och inleder med sitt
föredrag:
”Hur cirkulär ekonomi skapar lönsamma och miljövänliga
materialflöden i Europa och i Sverige”

Carl Zide, moderator

Om mig: Jag är expert på marknadsplatser och har en bakgrund
som kommunikationschef för några av världens största företag
inom dating, ehandel och gambling innan jag började med
masshantering på Loop Rocks. Jag startade sedan Massbalans. Vid
sidan av att tjäna pengar på återvinning av jord, sten, betong,
asfalt, gummi och slagggrus så leder jag Expertgruppen för
Cirkulär Anläggningsindustri inom ramen för Delegationen för
Cirkulär Ekonomi. Jag deltar också i ett antal uppdrag inom olika
forskningsprojekt och regeringsuppdrag med anknytning till
cirkulära materialflöden.

”Information om Naturvårdsverkets uppdatering av
handboken om återvinning av avfall i anläggningsarbeten,
2010:1”

Kristina Widenberg

Naturvårdsverkets handbok om återvinning av avfall i
anläggningsarbeten innehåller vägledning kring vilken
återvinning som utgör mindre än ringa risk för förorening och
som därmed varken är anmälnings- eller tillståndspliktig, det
vill säga U-verksamhet. Handboken publicerades 2010. Den
har därefter utvärderats och en etappvis översyn av den har
påbörjats. Syftet med översynen är bland annat att
uppdatera handboken i de delar som inte längre är aktuella
samt att ta fram mer vägledning inom detta område. Vid
detta föredrag kommer Naturvårdsverket informera om det
pågående arbetet.
Om mig: Jag är handläggare på Naturvårdsverkets markmiljöenhet
och uppdragsledare för uppdateringen av handboken.
Naturvårdsverket är en av de centrala myndigheter som har
vägledningssansvar för tillsyn enligt miljöbalken. I rollen ingår
bland annat att ge råd och stöd till de operativa
tillsynsmyndigheterna. Markmiljöenheten har det uttalade ansvaret
för masshanteringsfrågorna inom Naturvårdsverket och vårt arbete
är nära sammankopplat med arbetet som rör efterbehandling av
förorenad mark, avfallshantering och deponering. Jag arbetar
också som en av flera utredare i regeringsuppdrag, där dessa
frågor är i fokus.

”Vad skulle behövas för att göra det tryggt och lätt att
göra rätt att använda avfall i anläggningsändamål?”
En genomlysning av vad som skulle behöva förändras i varje
del av avfallets väg från uppkomst till slutlig användare för nå
konsensus mellan tillsynsmyndigheter, avfallsproducenter
och slutlig användare.

Melissa Goicoechea Feldtmann

Om mig: Jag brinner för miljömålet giftfri miljö och strävar ständigt
för att skapa hållbara riskreduceringar för framtida generationer.
Jag har arbetat i över 25 år med förorenade områden och
miljöfarliga verksamheter som konsult, som miljöinspektör och som
verksamhetsutövare. Jag har funnit att tillsynsområdet är
oproportionerligt resurs- och tidskrävande, att avfallshanteringen
än så länge styrs av den svagaste länken i avfallskedjan och att det
saknas verktyg för systematisk och ansvarsfull egenkontroll, men att
problemen kan överbryggas med pragmatiska lösningar när viljan
finns.

”Återanvändning av schaktmassor – bidrar det till ett
hållbart eller ohållbart samhälle?”
Alla aktörer är eniga om att man behöver minska mängden
jord som deponeras och istället återanvända jord i
anläggningsprojekt. Det borde ju vara klimatsmart, leda till
minskad användning av naturresurser m m. Trots detta går
utvecklingen åt fel håll och det tillkommer alltfler regler och
riktvärden som försvårar eller nästan omöjliggör
återanvändning. Föredraget belyser utvecklingen med ett
antal exempel och lyfter frågan om riskerna med stadsjord
verkligen är så stora att den till varje pris ska deponeras och
ersättas av jungfrulig bergkross.

Anders Bank

Om mig: jag är civilingenjör kemiteknik och VD på Relement Miljö
Väst AB i Göteborg. Sedan 30 år tillbaka har jag arbetat som
uppdragsledare för olika typer av uppdrag inom förorenade
områden inklusive återanvändning av schakt- och rivningsmassor i
södra Sverige.

”Återanvändning av avfall i anläggningsarbeten –
projektexempel”
Presentation med fokus på projekt där anmälan om
återanvändning av avfall beaktat platsspecifika
förutsättningar (inkl acceptabla platsspecifika haltnivåer) och
där anmälan godkänts av myndigheten.
Om mig: Jag är civilingenjör i Ekosystemteknik och har jobbat
inom förorenade områden sedan 2006. Huvudsakligen arbetar jag
med miljö- och hälsoriskbedömningar kopplat till förorenad mark,
men även en hel del med bedömning av risk vid återanvändning
av avfall i anläggningsändamål.

Linda Johnsson

”Svårt att göra rätt – hur blir vi cirkulära?”
Vad krävs idag för att ett bygg- och anläggningsprojekt ska
kunna utnyttja regelverket för att återanvända schaktmassor
och återvinna avfall? Hur begränsas idag möjligheter och
potential till hållbara lösningar för lätt förorenade
schaktmassor? Vad behöver hända för att möjliggöra en ökat
cirkulär masshantering?
Om mig: Jag arbetar idag som ”Affärspartner hållbarhet” på
Skanska. Jag stöttar och vägleder Skanskas verksamhet inom Väg
och Anläggning i frågor som rör hållbarhet och miljö i allmänhet
samt markmiljö, masshantering och vatten i synnerhet. Tidigare har
jag bland annat arbetat som konsult inom förorenade områden.

Linus Andersson

”Varför ska återvinning av avfall vara så svårt?”

Jag har jobbat i närmare trettio år med riktvärden för
förorenad mark och nästan lika länge med kriterier för
återvinning av avfall. Riktvärden för förorenad mark är
sedan länge ett accepterat och ofta använt verktyg
inom efterbehandlingen i Sverige. Men fortfarande
saknas det allmänt accepterade kriterier för
bedömning av återvinning av avfall. Jag kommer i
mitt föredrag att presentera en del orsaker till att det
är på detta sätt. Jag kommer inte presentera några
patentlösningar men förhoppningsvis så lite frön till
tankar om hur vi kan komma framåt i denna fråga.
Mark Elert

Om mig: Jag jobbar till vardags på Kemakta Konsult AB med olika
miljöriskbedömningar. I mitt arbete har jag fått en omfattande
erfarenhet av olika miljöproblem med tonvikt på avfall och
förorenade områden, olika förorenande ämnens egenskaper; deras
förekomst och spridning i omgivningen samt vilka risker de kan
innebära för människors hälsa och för miljön. Min medverkan i en
rad olika saneringsprojekt har jag också gett mig erfarenhet av
projektledning, planering, tillståndsansökningar, kommunikation
och politisk förankring av efterbehandlingsåtgärder. Denna
kunskap strävar jag efter att hålla aktuell och utöka.

”Masshandtering i Danmark – lessons learned, succes, fel
och nya verktyg”
De senaste 10 åren har masshantering haft ökad fokus i
Danmark. Man fokuserar på återanvändning av jordmassor
och cirkulär användning. Hög byggaktivitet resulterar stora
volymer jordmassor, speciellt kring större städer. I bara
København har hamnprojektet varje år de senaste åren
mottagit ca. 2,5 miljoner ton jord från olika byggprojekt.

Jens Lind Gregersen

Om mig: Geolog, kvartärgeologi och geofysik, från Københavns
Universitet. Jobs i olika konsultföretag inom geoteknik, inventering
av grusresourser, inventering av förorenade fastigheter, due
diligence, miljöledning i industriföretag. Anställd i Region
Hovedstaden sedan 2008. Jag arbetar med myndighetsuppgifter i
samband med inventering av förorenade fastigheter, inventering
av resurser och tillstånd till grustag. Jag leder också projekt inom
industriell symbios, program för hållbar masshandtering, initiativ
för promovering av cirkulär ekonomi (jord och rivningsmassor).

