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Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsyn, viss prövning och tillsynsvägledning
inom miljöbalksområdet mellan Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havsoch vattenmyndigheten. Vi arbetar projektinriktat med aktuella frågor. Samarbetet ska öka samsynen
mellan länsstyrelserna och ge en mer enhetlig hantering i tillsyns- och prövningsfrågor över landet.
Arbetet ska dessutom stödja länsstyrelserna såväl i rollen som tillsynsvägledare som tillsyns- och prövningsmyndigheter.

Webbplats

Vi finns på adressen www.miljosamverkansverige.se. Här publicerar vi information om pågående och
avslutade projekt liksom rapporter och annat framtaget material. Via webben nås även den grupparbetsplats där alla inom länsstyrelserna har behörighet att gå in. Grupparbetsplatsen används av de olika
projektgrupperna och här finns mycket material.

Medverkan och engagemang

Under 2017 har fyra projektledare, 41 länsstyrelsemedarbetare från 14 olika län, tre personer från
Naturvårdsverket samt en medarbetare från Havs- och vattenmyndigheten deltagit i de olika projektgrupperna.
Under 2017 har vi genomfört flera webbinarier. Vi har även medverkat vid Naturvårdsverkets konferens Miljöbalksdagarna. Där genomförde vi ett uppskattat seminarium om framtidens metoder för
vägledning.

Arbetet 2017

Miljösamverkan Sverige arbetade under 2017 med sammanlagt åtta olika projekt. Tre av dem avslutades under året. De återstående projekten fortsätter och beräknas avslutas under 2018. Utförlig dokumentation av respektive projekt finns på grupparbetsplatsen.
Extra resurser under året möjliggjorde en satsning inom naturvårdsområdet, Grön utveckling, med
ytterligare två projektledare på deltid. Inom ramen för detta har vi genomfört en fördjupad kartläggning av grön tillsyn och prövning, arbetat med att skapa samarbetsytor på länsstyrelsernas intranät
samt förstärkt projektet Stärkt grön tillsyn med en person som samordnat tillsynskampanjen. Miljösamverkan Sverige har även ansvarat för drift och viss uppdatering av Strandskyddsdelegationen.se och
Strandskyddsdomar.se. Därutöver har vi gjort en översyn av tidigare framtagen modell för behovsutredning.

Avslutade projekt 2017
En säkrare Sevesotillsyn
Projektet syftade till att öka samsynen mellan länsstyrelserna och underlätta tillsynsarbetet. Arbetet inriktades på att utifrån tidigare framtagna stöd utarbeta sådana som harmoniserar med den nya
lagstiftningen inom Sevesoområdet samt komplettera med ett antal nya. Det handläggarstöd somt
tagits fram består av tillsynsstöd (tidigare checklistor), förslag på mallar, granskningsdokument för
säkerhetsrapporter samt stöd för handläggning av anmälan. Projektet startade hösten 2015 och pågick
till och med januari 2017.

Tillsyn av industriutsläppsverksamheter i praktiken
Syftet med projektet var att höja kunskapsnivån om tillsyn av industriutsläppsverksamheter enligt industriutsläppsdirektivet (IED) hos tillsynsmyndigheterna, såväl kommuner som länsstyrelser samt att
möta vägledningsbehov inom området. Detta gjordes bland annat genom att det handläggarstöd som
finns sedan tidigare uppdaterades. Projektet bidrog även till ett mer aktivt IED-handläggarnätverk hos
länsstyrelserna. Projektet startade våren 2016 och avslutades hösten 2017.

Miljösamverkan Sverige Verksamhetsberättelse 2017
Nationell samverkan för bättre tillsyn – roligt, effektivt, utvecklande

Stärkt grön tillsyn
Länsstyrelserna har tillsynsansvar inom områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken.
Det handlar om tillsyn över exempelvis Natura 2000, biotopskydd, strandskydd
och naturreservat. Projektet Stärkt grön tillsyn har arbetat med att lyfta den gröna
tillsynen. Ett handläggarstöd har tagits fram som möjliggör för länsstyrelserna att
bli mer aktiva och samspelta. Inom projektet arrangerades två webbinairer och två
handläggarträffar. Dessutom genomfördes en nationell tillsynskampanj där 18 länsstyrelser deltog. Projektet startade i maj 2016 och avslutades i december 2017.

Pågående projekt 2017
Klimatanpassning i tillsyn
Med ett förändrat klimat ökar riskerna för miljöfarliga verksamheter och förorenade
områden. För att minska risken för föroreningsspridning är det viktigt att miljöfarliga verksamheter skyddas och anpassas till framtidens klimateffekter. Det är även
viktigt att klimatrelaterade risker vägs in vid bedömning av saneringsbehov av förorenade områden. Projektgruppen har under projektets gång valt att utöka uppdraget
till att inkludera klimatanpassad prövning och arbetar utifrån detta fram handläggarstödstöd, informationsblad samt presentationsmaterial. Projektet startade hösten
2016 och beräknas pågå till februari 2018.

Terrängkörning barmark
Otillåten barmarkskörning är ett växande problem som innebär störningar för både
djur och människor samt skador på mark och vegetation. Lagstiftningen kan vara
komplicerad för myndigheterna, olika tolkningar förekommer. Projektet syftar till
en ökad samsyn inom området och arbetar bland annat med att ta fram ett handläggarstöd för länsstyrelserna. Projektet deltar även i en större informationssatsning
som genomförs av Naturvårdsverket. Projektet startade våren 2017 och beräknas
pågå till juni 2018.

Kommuntillsyn
Projektet syftar till att ta fram gemensamma riktlinjer och bedömningsgrunder
för länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken. En viktig utgångspunkt i arbetet är att kunna använda den
information om tillsynen som samlas in av Naturvårdsverket nationellt. Ytterst är
målet med projektet en effektiv, rättssäker och likvärdig tillsyn i landet. Projektet
startade våren 2017 och beräknas pågå till oktober 2018.

Ekonomiska säkerheter
Bakgrunden till projektet är en rapport från Riksrevisionen där ett antal frågor lyfts
som visar på behovet av samordning kring hur länsstyrelserna arbetar med ekonomiska säkerheter. Det handlar till exempel om i vilka ärenden vi ska ställa krav på
ekonomisk säkerhet, hur säkerhetens storlek ska beräknas och hur vi hanterar olika
former av ekonomisk säkerhet. Projektet kommer därför att arbeta fram en handbok
för länsstyrelsernas hantering av ekonomiska säkerheter i tillsynen och prövningen.
Projektet startade hösten 2017 och beräknas pågå hela 2018.

Kontakt
Ingela Höök
010-224 46 81, 073-660 52 18
ingela.hook@lansstyrelsen.se
Carina Lif
010-225 13 06, 070-677 13 06
carina.lif@lansstyrelsen.se
miljosamverkansverige@
lansstyrelsen.se
Webbplats
www.miljosamverkansverige.se
Projektledare under 2017
Ingela Höök
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Carina Lif
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Kristina Höök Patriksson,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Lena Strömvall
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Styrgrupp 2017
Elisabet Ardö
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Magnus Eklund
Länsstyrelsen i Örebro län
Gustav Enander
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Ulrika Samuelsson
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Tomas Waara
Länsstyrelsen i Uppsala län
Adjungerade
medlemmar i styrgruppen
Ann Lundström
Havs- och vattenmyndigheten
Teresia Persson
Jordbruksverket
Ingela Hiltula
Naturvårdsverket
Mötesprotokoll samt övriga handlingar
finns på Miljösamverkan Sveriges
grupparbetsplats.
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Alla publicerade rapporter
från Miljösamverkan Sverige finns
på www.miljosamverkansverige.se

Samverkan med regional
miljösamverkan
Projektledarna deltar i ett nätverk
tillsammans med de regionala
miljösamverkansorganisationerna.
På www.miljosamverkan.se finns
samtliga regionala organisationer
presenterade. Under året har vi
träffats två gånger för erfarenhetsutbyte och samarbete. Det
uppstår ofta missförstånd varför
det är angeläget att påpeka att
Miljösamverkan Sverige inte har
någon överordnad roll i nätverket.

MKN vatten i tillsyn miljöfarlig verksamhet
Projektet arbetar med att öka tillsynsmyndigheternas kunskap och förståelse för
hur miljökvalitetsnormerna för vatten kan kopplas till tillsynen av miljöfarliga
verksamheter. Vi beskriver de verktyg som finns och visar på möjliga arbetssätt som
kan underlätta för beredningssekretariaten och tillsynshandläggarna att samverka.
Projektet startade hösten 2017 och beräknas pågå hela 2018.

Projekt under 2018
Under 2018 arbetar Miljösamverkan Sverige med följande projekt
»» Klimatanpassning i tillsyn
»» Terrängkörning barmark
»» Kommuntillsyn

»» Ekonomiska säkerheter

»» MKN vatten i tillsyn av miljöfarliga verksamheter
»» Utvecklad vägledning och bevakare i ny tappning
»» Ekologisk kompensation

»» Tillsynsutbildning i ny tappning

»» Enklare samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
»» Checklistor till handläggarstödet MiljöAdm

Utökat verksamhetsområde
I och med en förstärkt basfinansiering från 2018 går Miljösamverkan Sverige in i en
ny fas. Vi förstärker med fler projektledare. Utöver basverksamheten i form av projekt, kan vi arbeta med att utveckla vårt verksamhetsområde. Den extra satsningen
inom naturvårdsområdet, Grön utveckling, fortsätter med ett flertal delprojekt. Vi
ansvarar fortsatt även för Strandskyddsdelegationen.se och Strandskyddsdomar.se.

