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Jens Råberg

Från: Jens Råberg
Skickat: den 26 januari 2017 11:39
Till: Jan Norlund
Ämne: Kan du kontakta mig om Dalkarlsberg? Provtagning

VB: [ES] Ang ytterligare provtagning 
Hej! 
Jag kommer det kommer inte gå att ringa mig idag, men ring gärna imorgon fredag. 
 
Skriver hur jag har tänkt göra och vill höra hur du ser på det. 
 
Fick svar av Generalläkaren att den fråga som jag ställt typ november om huruvida försvaret planerar provtagning nu 
har ställts vidare till försvaret som verksamhetsutövare.  
 
Generalläkaren frågar huruvida kommunen har planer på att göra mätningar för ev samordning med försvaret där 
respektive organisation skulle stå för analys av sina typiska föroreningar.  
 
Jag är inställd på att  
1. svara Generalläkaren att miljökontoret inte planerar att förelägga kommunen som verksamhetsutövare att utföra 
mätning. En fråga är där om jag ska hänvisa till någon på Nora kommun/fd BKT 
 
2. Vidarebefordra Generalläkarens kontaktuppgifter  till Marja Wagemans som frågat om mätningar. Jag tror att om 
Marja ställer fråga till generalläkaren om huruvida försvaret planerar att utföra mätningar så kommer svaret snabbare 
än om jag ställer frågan. 
 
3. Nämna för Marja att jag inte ser det som motiverat att förelägga kommunen att mäta. 
 
Hur ser du på ovanstående? 
 
Vänliga hälsningar 
 
Jens Råberg 
Miljöinspektör 
Miljökontoret 
Samhällsbyggnad Bergslagen Förvaltningen 
Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg 
0581-817 14 
 
Från: Nybom, Helene [mailto:helene.nybom@mil.se]  
Skickat: den 25 januari 2017 16:09 
Till: Jens Råberg <Jens.Raberg@sbbergslagen.se> 
Ämne: [ES] Ang ytterligare provtagning 
 
Hej, 
 
För din kännedom så har jag ställt frågan till MPE/FM om hur de ställer sig till en uppföljande provtagning, men 
räknar inte med att få svar snart då jag vet att de har andra projekt som måste gå före detta. När jag läser 
sammanfattningen så tolkar jag det som om man i så fall endast skulle analysera bly och explosivämnesrester, vilket 
kanske inte är tillräckligt om man även tar hänsyn till den övriga dumpningen som kommunen m.fl. är huvudmän 
för. Jag är därför intresserad av att veta om kommunen bestämmer sig för att gå vidare med egna undersökningar, 
för då kan jag informera  MPE om detta. Ni kan då gemensamt utreda om det finns något ni kan samarbeta kring.  
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Jag återkopplar till när jag får svar från MPE. 
 
 
Med vänlig hälsning  
 

 
 
Helene Nybom 
Miljöinspektör 
 
HKV GL Tillsyn  
107 85 Stockholm  
Besöksadress: Tegeluddsvägen 100 
  
Telefon: 08-562 816 76 
E-postadress: helene.nybom@mil.se 
 
 
Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post. 
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. 
Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar 
den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig 
person. 
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces. 
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the 
headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message 
does not contain classified information. 

 


