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Miljösamverkan Sverige
Samverkan mellan länsstyrelserna
Krav på samverkan mellan länsstyrelserna diskuterades under många år i syfte
att nå ett bättre resursutnyttjande, likformighet och god kvalitet i arbetet.
Arbetsuppgifterna inom miljöområdet visade inga tecken på begränsning,
snarare tvärtom, samtidigt som komplexiteten i uppgifterna syntes öka till följd
av införandet av EU’s rättsakter i svensk lagstiftning. För att fullgöra uppgiften
behövde varje länsstyrelse ha de kunskaper som är nödvändiga för att lösa
uppkomna frågor inom prövning och tillsyn i syfte att nå lagefterlevnad och
hållbar utveckling. Länsstyrelsen hade även till uppgift att samordna det
regionala arbetet inom miljöpolitikens område, vilket ställde krav på såväl
förebyggande insatser i form av policyskapande arbete, information och
rådgivning som tillsynsvägledning gentemot de lokala tillsynsmyndigheterna.
Betydande samordningsvinster hade tidigare gjorts på miljödataområdet och när
det gällde utformning av regionalt uppföljningssystem för miljömålen.
Samarbete och samordning hade förekommit även på miljötillsynsområdet men
har varit av ad hoc–karaktär och behovet av ett mer organiserat arbete hade
visat sig nödvändigt. Miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp tog däför under
våren 2004 initiativ till ett informellt samarbete mellan länsstyrelsen, varvid
idéerna om att bilda ett Miljösamverkan Sverige kom till uttryck med olika
regionala miljösamverkan som förebild.
Länsrådsgruppen godkände vid möte den 12 juni 2005 att samarbetet drevs –
som ett första steg – under ett år. Naturvårdsverket var positivt inställt och gick
in som delfinansiär. Länsrådsgruppen godkände också länsstyrelsernas
delfinansiering och gav i november 2005 uppdrag åt miljövårdsdirektörerna att
fullfölja arbetet. Vid ett möte i juni 2007 mellan företrädare för Länsrådsgrupp
6 (miljö- och kulturmiljöfrågor) och miljövårdsdirektörerna beslutades att
förorda en treårig fortsättning på samarbetet. Samarbetet har därefter fortsatt
och regelbundet rapporterats till länsråden. Sedan 2008 har styrgruppen haft i
uppdrag att ta fördjupade kontakter med fler centrala myndigheter. Kontakter
har tagits med Socialstyrelsen, Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket,
Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten. Under 2009-2013 har
Socialstyrelsen ingått i samverkan men avslutar sin medverkan från och med
2014 i och med att tillsynsvägledningen inom hälsoskyddet förs över till annan
myndighet. Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten ingår i
samverkan från och med 2012.
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Uppdrag
Miljösamverkan Sverige har till syfte att få till stånd en ökad samsyn mellan
länsstyrelserna och en mer enhetlig hantering i tillsynsfrågor. Samarbetet ska i
huvudsak inriktas på frågor som rör tillsyn och tillsynsvägledning enligt
miljöbalken. Detta innebär att frågor med koppling mot prövning,
villkorsbanker etc. måste hanteras i annan ordning. Länsrådsgrupp 6 är
beställare och beslutar om ramar för budget och verksamhet. Resultatet ska
redovisas till denna länsrådsgrupp.

Mål och arbetssätt
Miljösamverkan Sverige ska utgöra ett stöd i både länsstyrelsernas operativa
myndighetsutövning och dess informativa och förebyggande arbete. Arbetet ska
även stödja länsstyrelserna i den tillsynsvägledande rollen. Arbetssättet innebär,
populärt uttryckt, att alla länsstyrelser inte behöver uppfinna hjulet varje gång.
Avsikten med samarbetet är också att komplettera Naturvårdsverkets,
Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens tillsynsvägledning till de
regionala och indirekt de lokala tillsynsmyndigheterna.
Den vidare tillsynsvägledningen från regional till lokal nivå står varje
länsstyrelse för och den ingår inte i detta samarbete. Däremot kommer vissa av
de projekt som Miljösamverkan Sverige arbetar med att vara direkt överförbara
till kommunal nivå. Det är då upp till varje länsstyrelse att vidareförmedla
kunskap och material till den lokala nivån.
Miljösamverkan Sveriges insatser ska vara konkreta, avgränsade och operativt
inriktade. Insatser med inriktning på egeninitierad tillsyn, information och
vägledning kommer att prioriteras. Detta uppnås främst genom följande typer
av insatser:
•
•
•
•
•

Ta fram informations- och underlagsmaterial i olika aktuella frågor
Utarbeta handledningar och riktlinjer för tillsyn, skydd och
säkerställande med mera
Gemensamma informations- och tillsynskampanjer
Kurser och seminarier/webbinarier i anslutning till projekten
Samla och sprida befintligt material mellan länsstyrelserna

Det är viktigt att betona att Miljösamverkan Sverige inte är en myndighet, utan
det är medverkande länsstyrelser som har att svara för myndighetsutövningen.
Var och en av dessa väljer själv i vilken omfattning man deltar i de projekt som
Miljösamverkan Sverige arbetar med.
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Tidsram
Denna verksamhetsplan gäller för år 2016 med utblickar mot 2017 och 2018.
Flera av de frågor som denna verksamhetsplan upptar är av mer långsiktig
karaktär, varför det finns behov av fortsatta insatser även under kommande år.
Erfarenheter från de gångna årens operativa projektverksamhet visar att
arbetssättet har klara fördelar och att behovet delvis har kunnat tillfredställas.
Om Miljösamverkan Sverige på sikt ska bli en integrerad del av länsstyrelsernas
miljöarbete avgörs av länsstyrelserna som bland annat har att ta ställning till
behovet och effekterna av miljösamverkan, dess omfattning, finansiering och
organisatoriska form.

Medverkande och organisation
Miljösamverkan Sverige bedrivs i samverkan mellan länsstyrelserna,
Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten i en
organisation bestående av en styrgrupp, referensgrupp och projektgrupper med
tillhörande projektledare och kontaktpersoner.

Styrgrupp

Referensgrupp

Projektledare

Projektgrupper

21 länsstyrelser

Bild: Organisationsschema för Miljösamverkan Sverige
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Kontaktpersoner

Styrgrupp

I styrgruppen sitter representanter för länsstyrelserna och adjungerade
företrädare för Naturvårdsverke, Jordbruksverket och Havs- och
vattenmyndigheten. Projektledarna är föredragande i gruppen.
Styrgruppen svarar för att ta fram ett förslag till övergripande
verksamhetsplanering och budget inom de ramar som beställaren
(Länsrådsgrupp 6) har beslutat samt för återkoppling av verksamheten till sina
respektive organisationer. Styrgruppen tar även beslut i principiellt viktiga
frågor. Styrgruppen ansvarar för årlig resultatredovisning till länsrådsgrupp 6
som också beslutar om övergripande inriktning och budget.
Styrgruppen möts 6-8 gånger per år och fattar bland annat beslut om den
löpande verksamheten samt tar fram förslag till verksamhetsplan och budget.
Styrgruppen fastställer även projektplaner, handledningsdokument och
slutrapporter.
Referensgrupp

Referensgruppen utgörs i sin helhet av Miljönätverket vid landets länsstyrelser.
Referensgruppen utgör primär remissinstans för handledningsdokument och
slutrapporter.
Projektledare

Samarbetet leds av två projektledare. De sköter det löpande arbetet inom
Miljösamverkan Sverige samt har till uppgift att samordna verksamheten
mellan projektgrupper och kontaktpersoner inom respektive länsstyrelse. De har
även till uppgift att samordna verksamheten mellan styrgruppen och
projektgrupperna.
Under verksamhetsåret skapas olika tillfälliga projektgrupper för att genomföra
de olika projekten. Grupperna som leds av projektledarna har till uppgift att ta
fram bland annat underlagsmaterial, checklistor, handledningar och
informationsmaterial.
Följande arbetsuppgifter ligger särskilt på projektledarna:
• Föredragande och sekreterare i styrgruppen
• Sammankallande och sekreterare i projektgrupper
• Ansvara för Miljösamverkan Sveriges webbplats och den gemensamma
webbplatsen för alla miljösamverkan. Detta innebär såväl
administration/uppbyggnad som löpande redaktionellt arbete
• Utarbeta förslag till detaljerad verksamhetsplan för respektive år
• Med stöd av kansli vid Länsstyrelsen Västra Götaland följa och redovisa
Miljösamverkan Sveriges ekonomi
• Tillsammans med projektgrupper följa upp genomförandet av olika
projekt och sammanställa resultatet av olika projekt
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• Fortlöpande hålla kontakt och utbyta information och synpunkter med
kontaktpersonerna och andra medverkande vilket bland annat sker via epost och skrivelser, samt genom direkta kontakter med enskilda
kontaktpersoner och andra berörda
• Medverka vid möten mellan projektledare för regionala miljösamverkan.
Projektgrupper

I projektgrupperna deltar en projektledare och i regel 4-6 miljöbalkshandläggare
som representanter för sina länsstyrelser samt i förekommande fall
representanter från berörda centrala verk.
Projektgrupperna svarar för planering av olika insatser och för utvärderingar av
genomförda projekt. Projektgrupperna möts efter behov.
Följande arbetsuppgifter ligger särskilt på projektgrupperna:
• Närmare planlägga de projekt som verksamhetsplanen omfattar
• Utarbeta informationsmaterial, handledningar och annat material som
behövs för att genomföra de olika projekten
• Bidra med material till webbplatser
• Remissbehandla handledningar och annat viktigare material
• Utvärdera genomförda projekt tillsammans med projektledaren och
lämna förslag till fortsatta insatser
• Informera och marknadsföra Miljösamverkan Sverige, bland annat på
kurser och möten som anordnas inom miljöbalksområdet
Kontaktpersoner

Inom varje länsstyrelse finns minst en kontaktperson för Miljösamverkan
Sverige. Kontaktpersonerna har till uppgift att föra fram välförankrade idéer
från sina respektive arbetsplatser och ge förslag på lämpliga projekt till
projektledarna. Kontaktpersonerna har även till uppgift att sprida information
och resultatet till kollegor, verksamhetsutövare, lokala tillsynsmyndigheter,
konsulter med mera via befintliga nätverk, e-postgrupper, webbplatser etc.
Kanslifunktion och administrativt stöd

Länsstyrelsen Västra Götaland svarar för Miljösamverkan Sveriges
kanslifunktion. I det administrativa stödet ingår bland annat att hålla arkiv och
ha hand om ekonomin.
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Förankring och fastställelse av framtagna handledningar
och policydokument
Det material som utarbetas och som innehåller förslag till gemensamma rutiner
och policys skall remitteras till samtliga län, Naturvårdsverket, Jordbruksverket,
Havs- och vattenmyndigheten och övriga berörda myndigheter på lämpligt sätt
och därefter fastställas genom beslut i styrgruppen. Styrgruppen avgör om
viktigare, principiella frågor skall lyftas till länsrådsgruppen för avgörande. Det
står därefter varje myndighet fritt att använda materialet efter eget gottfinnande.
Ett fastställt dokument kan inte åberopas spegla vare sig Naturvårdsverkets,
Jordbruksverkets, Havs- och vattenmyndighetens eller enskilda länsstyrelsers
uppfattning.

Ekonomi
2016

2017

2018

Kostnader (kkr)
Lön inkl OH Projektledare (2,0 åa 2016, 1,6 åa 2017-2018)
Lön ekonomiadministration
Resekostnader
Övriga verksamhetskostnader

1890
40
180
60

1510
40
160
60

1510
40
160
60

TOTALT Kostnader

2170

1770

1770

400
670
600
100
400

0
670
600
100
400

0
670
600
100
400

2170

1770

1770

Intäkter
Inående balans
Länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Jordbruksverket (preliminärt)
Havs- och vattenmyndigheten
TOTALT Intäkter

Budgeten ovan baseras på att de deltagande myndigheterna fortsätter att bidra med samma
summa 2017-2018 som 2016, vilket medför en neddragning av verksamheten.
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Naturvårdsverket har under hand meddelat att man är beredd att fortsätta
samarbetet på samma nivå men kan inte avge fleråriga åtaganden. För 2016, i
likhet med tidigare år, avser Naturvårdsverket att bidra med 600 kkr till
verksamheten. Jordbruksverket bidrog med 100 kkr per år till verksamheten
2012-2015 och bidrar med en lika stor summa 2016. Havs- och
vattenmyndigheten har beslutat om ett årligt bidrag på 400 kkr under en period
av tre år, 2014-2016. Länsstyrelsefinansieringen är säkrad på det sättet att ca
660 kkr per år tas från de medel (15 Mkr för miljötillsyn) som länsstyrelserna
fick till ramanslaget genom budgetpropositionen från och med 2006. Medlen
förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Budgeten för åren 2017-2018 baseras på att de deltagande myndigheterna
fortsätter att bidra med samma summa dessa år som 2016. Detta innebär en
neddragning av verksamheten i form av minskad projektledartid med 0,4 åa
samt minskad ersättning till länsstyrelserna för rese- och hotellkostnader.
Dessutom kommer övriga kostnader, till exempel webb, tryck- och
layoutkostnader, att behöva dras ned på redan under 2016 för att få en budget i
balans.
Miljösamverkan Sverige är till för ömsesidigt stöd och kompetensutveckling
samt gemensamt resursutnyttjande. Det utgår därför ingen ersättning för
medverkan i styrgruppen och referensgruppen från Miljösamverkan Sverige.
Alla förväntas delta inom ramen för sina ordinarie arbetsuppgifter. En
ersättningsmöjlighet bör ändå finnas för att betona att det ibland kan vara
rimligt att ersätta medverkande miljöbalkshandläggares arbetsgivare för
uppkomna kostnader till följd av resor, logi och extraordinära arbetsinsatser etc.

Redovisning
Resultat av arbetet redovisas årligen för länsråden antingen vid ett länsrådsmöte
eller enbart för länsrådsgrupp 6. Färdigställda projekt redovisas i sak vid möte
med Miljönätverket och på annat lämpligt sätt till exempel i samband med
handläggarträffar och nationella seminarier. Projektledarna deltar även på
möten med regional miljösamverkan samt skriver artiklar till Tillsynsnytt med
mera för att sprida information om Miljösamverkan Sverige.
Verksamhetsberättelse utarbetas årligen och skickas bland annat till länsråden,
Miljönätverket vid länsstyrelserna, Miljösamverkan Sveriges kontaktpersoner,
Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. Den
finns också att hämta på Miljösamverkan Sveriges webbplats.
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Verksamhetsplan 2016
Projektverksamhet

Projekt från 2015 som fortsätter även under delar av 2016 är
•
•
•
•

Behovsutredning del 2
Hantering av massor
Tillsyns- och informationskampanj Ål: ”Ål together II”
En säkrare Sevesotillsyn

Nedanstående nya projekt utgår från länsstyrelsernas, Naturvårdsverkets,
Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens gemensamma prioritering
och kommer att påbörjas och i några fall helt genomföras under
verksamhetsåret:
•
•
•
•

Stärkt grön tillsyn
MKN vatten i tillsyn av miljöfarlig verksamhet
Tillsyn av industriutsläppsverksamheter i praktiken
Förvaltning av verksamhetsstöd i samarbete

Om utrymme finns i verksamheten kommer även följande projekt att
genomföras:
•

Klimatanpassning i tillsyn

De efterföljande grovplanerna (se sid 13-25) är underlag för att starta projekten.
Syftet med grovplanerna är att beskriva de behov som ligger till grund för
projekten och vilka ramar som ska gälla. Med utgångspunkt i grovplanerna
arbetar projektgrupperna fram detaljerade projektplaner som fastställs av
styrgruppen.
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Bemanningsplan

Projektledare:
Ingela Höök, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Carina Lif, Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Styrgrupp:
Magnus Eklund, Länsstyrelsen i Örebro län (ordförande)
Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Tomas Waara, Länsstyrelsen i Uppsala län
Elisabet Ardö, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Märet Engström, Länsstyrelsen i Värmlands län

Adjungerade medlemmar i styrgruppen:
Martin Påhlman, Naturvårdsverket
Teresia Persson, Jordbruksverket
Ann Lundström, Havs- och vattenmyndigheten
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Stärkt grön tillsyn
Förslagslämnare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, tillsynshandläggare
Kristina Höök Patriksson på uppdrag av naturvårdsdirektör Sven Swedberg.
Kommer att delta i projektet: Ja.
Ange vilka tillsynsområden som berörs:
Miljötillsynsförordningen (2011:13) 2 kap. 7-8 §§, särskilt punkt 2 i båda
paragraferna (strandskydd och biotopskydd).
Vad menar vi med grön tillsyn?
Grön tillsyn är ett vardagligt begrepp för den tillsyn som regleras enligt
miljöbalken över naturskyddade områden, fridlysta arter och människors
friluftsliv. Mer exakt handlar det om operativ tillsyn enligt
miljötillsynsförordningen (2011:13) 2 kap. 7-8 §§ över bl.a. nationalparker,
naturreservat, strandskydd, artskydd, biotopskydd, djur- och
växtskyddsområden, natura 2000-områden.
Grön tillsyn innefattar både främjande (förebyggande) och kontrollerande
tillsyn och bör lämpligen vara såväl planerad som händelsestyrd för att uppnå
bästa effekt. Tillsyn över naturreservat ska inte förväxlas med
förvaltningsåtgärder som exempelvis stängsling och uppskyltning utan den
gröna tillsyn vi talar om här är kontroll över oförutsedda händelser och åtgärder
för att förebygga sådana.
Problembeskrivning
Det finns indikationer på att den gröna tillsynen är svag och ibland i det
närmaste obefintlig på länsstyrelserna. Det är problem nummer ett. Problem
nummer två är att den tillsyn som ändå sker, mest är händelsestyrd eller beror
av enskilda handläggares kunskaper och intresse för olika frågor. Det verkar
inte vara de reella behoven som styr den marginellt utförda tillsynen.
Den konkreta statistik som finns gäller strandskyddstillsynen. Naturvårdsverket
har redovisat statistik över länsstyrelsernas strandskyddstillsyn för 2014 och
redovisningen visar på en mycket låg nivå eller ingen tillsyn alls på majoriteten
av länsstyrelserna. Detta hänger bl a samman med att kommunen har
tillsynsansvaret utanför skyddade områden. Strandskyddsdelegationen har
också tagit in uppgifter från samtliga länsstyrelser om strandskyddet behandlas i
behovsutredning och tillsynsplan. Den redovisningen visar på att endast hälften
av länsstyrelserna behandlar strandskyddet i dessa lagstadgade dokument. Det
är en allvarlig brist att tillsynsmyndigheter saknar planeringsdokument, men
också att tillsynen är på så låg nivå generellt och att ojämlikheten är stor. I
dagsläget finns inte samlad statistik för tillsyn gällande andra delar av
länsstyrelsernas naturvårdstillsyn, bland annat biotopskydd och naturreservat.
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Sverige är ett avlångt land med skiftande naturförutsättningar och klimatzoner.
Det medför självklart olika behov av grön tillsyn. Exempelvis kan det vara
befogat med mer biotopskyddstillsyn i jordbruksbygder och mer
strandskyddstillsyn i hårt exploaterade kustområden. Andra faktorer som
påverkar behovet och fördelningen av den gröna tillsynen kan vara
administrativa omständigheter. Om till exempel ett län har många
landskapsbildsskydd eller naturvårdsområden i kustnära miljöer, ökar behovet
av strandskyddstillsyn hos länsstyrelsen.
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Stockholm
Uppsala
Södermanl…
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
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V. Götaland
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Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorr…
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Totalt

Antal förelagda objekt inom
strandskydd

Nu finns det emellertid indikationer på att det inte är de naturgivna
förutsättningarna eller administrativa faktorer som styr vilken grön tillsyn som
faktiskt utförs, om den överhuvudtaget utförs. Det skäl som har anförts till
bristande tillsyn i de undersökningar som gjorts gällande strandskyddstillsynen,
är resursbrist på myndigheten och andra prioriteringar.
Bristande tillsyn är en fråga om legitimitet för lagstiftningen och rättssäkerhet.
Bristande tillsyn över lång tid minskar lagstiftingens legitimitet. Respekten och
förståelsen för naturskydd minskar på lång sikt hos allmänhet, markägare och
verksamhetsutövare när tillsynsmyndigheterna inte upprätthåller lag och
ordning. Ibland kan det rent av uppfattas som att tillsynsmyndigheterna själva
bagatelliserar överträdelser mot miljöbalken. Det är av betydelse att samtliga
tillsynsmyndigheter i landet strävar åt samma håll och samarbetar för ett
långsiktigt hållbart naturskydd. Att inrätta skyddade områden och fridlysa arter,
där skyddet och fridlysningen i praktiken inte upprätthålls och respekteras,
urholkar skyddsinstitutet. Genom tillsyn höjer vi det allmänna rättsmedvetandet
om att värna växt- och djurliv och visa respekt för naturen.
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I detta projekt föreslår vi att fokus ligger på att få igång grön tillsyn i praktiken
på länsstyrelserna – ”learning by doing”. Det ska ske genom några
gemensamma tillsynskampanjer med fokus på några större tillsynsområden –
strandskydd och biotopskydd. Målsättningen ska vara att komma igång med ett
antal tillsynsärenden inom strandskydd och biotopskydd på eget initiativ av
länsstyrelserna, i praktiken lära sig mer om tillsynsmetodik för grön tillsyn, bli
effektivare i utförandet och i uppföljningen kunna förstå bättre hur behovet av
grön tillsyn varierar över landet. Projektet bör genomföras tillsammans med ett
urval av kommuner för att utveckla länens ansvar för tillsynsvägledningen där
man själv inte har det operativa ansvaret och stimulera kommunerna.
Syfte med projektet
Syftet med detta projekt är att genomföra några gemensamma tillsynskampanjer
inom stora tillsynsområden – förslagsvis biotopskydd och strandskydd.
Länsstyrelsernas handläggare ska lära sig metoder för effektiv och rättssäker
grön tillsyn, lärande genom utförande i praktiken, men med stöd från projektet.
Utvecklad kunskap om tillsynsvägledning.
Mål med projektet ”Stärkt grön tillsyn”
• Några gemensamma tillsynskampanjer genomförs – biotopskydd och
strandskydd.
• Länsstyrelsernas tillsynshandläggare ska ha prövat att genomföra tillsyn
på eget initiativ inom biotopskydd och strandskydd.
• I uppföljningen av projektet särskilt analysera om geografiska
skillnader har betydelse för tillsynens utförande.
• Stimulera kommunerna att bedriva tillsyn där de har ansvaret
Åtgärder inom projektet
• Samla länsstyrelser som vill delta i tillsynskampanjer inom biotopskydd
och strandskydd.
• Planering och genomgång av gemensam tillsynsmetodik för
kampanjerna. Befintligt vägledningsmaterial från NV,
strandskyddsdelegationen m.fl. är utgångspunkt.
• Urval av områden och berörda kommuner. Utpekande av
kampanjområden inom olika län.
• Regionalt genomförande med vägledning och stöd från projektet.
• Uppsamling av resultat från olika länsstyrelser.
• Genomgång av likheter/skillnader, t.ex. vad olika geografiska
förutsättningar innebär för tillsynen.
• Analys av resultaten och slutsatser för framtiden.
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MKN Vatten i tillsyn miljöfarlig
verksamhet
Förslagslämnare: Karin de Beer, Länsstyrelsen i Värmlands län
Kommer att delta i projektet: Ja. En handläggare från beredningssekretariatet
och en miljöskyddshandläggare.
Ange vilka tillsynsområden som berörs:
Tillsyn MKN vatten för i första hand tillståndspliktiga miljöfarliga
verksamheter
Kort bakgrund
Det har tidigare genomförts projekt inom t ex Miljösamverkan Sverige och
Miljösamverkan Västra Götaland om MKN vatten, men dessa behöver nu tas ett
steg längre. Det har gått några år sedan dessa projekt drevs och
tillsynsmyndigheterna har yttterligare erfarenhet av tillsyn MKN vatten.
Dessutom beslutas i december 2015 ett nytt åtgärdsprogram samt nya MKN för
vatten. Därtill kommer att underlagsinformationen i VISS har uppdaterats och
förbättrats. Det är därför ett bra tillfälle att ha ett nytt projekt om tillsyn MKN
vatten. Det har även hittills varit svårt att komma fram i skälighetsavvägningen
när inte en ordentlig bördefördelning funnits.
Mottagare av projektet (målgrupp)
Först och främst miljöskyddshandläggare på länsstyrelserna och kommunerna.
Några av dessa handläggare nås genom att de deltar i projektet, andra nås
genom utbildningstillfällen och genom att de har nytta av materialet som tas
fram inom projektet.
Syfte med projektet
Projektet ska leda till att man kan jobba mer effektivt inom tillsynen för att
uppnå MKN vatten. Det är viktigt att projektet även bidrar till en effektivare
och konkretare tillsynsvägledning gentemot kommunerna; Att få bra exempel
på samarbete mellan tillsynmyndigheter (länsstyrelse och kommun) för att
uppnå MKN vatten.
Mål för projektet
• Mallar för föreläggande utifrån framgångsrika ärenden. Bra
motiveringstexter som kan användas.
• Metodik för bördefördelning, hur går man till väga, var börjar man och
vilka ska vara med och bidra.
• Metodik för skälighetsbedömning.
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Aktiviteter
Länsstyrelserna som deltar i projektet väljer var sin vattenförekomst att arbeta
med. Bra om det är ett vatten där det finns flera verksamheter som kan påverka
vattnets status. Länsstyrelserna samarbetar med berörda kommuner samt
berörda tillsynshandläggare för EBH, vattenverksamhet, kemikalier, jordbruk
med mera. Länsstyrelserna emellan har ett diskussionsforum för att gemensamt
komma vidare i frågan. Viktiga delar i projektet är även utbildningstillfällen,
möjligen med olika målgrupp som till exempel utbildning för de som deltar i
projektet, utbildning för övriga länsstyrelser, utbildning för kommunerna.
Samverkan
Flera länsstyrelser (olika typer av handläggare), flera kommuner.
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Tillsyn av industriutsläppsverksamheter i praktiken
Grovplanen kommer att ses över inför projektstart
Förslagslämnare:
Maria Enroth, Linda Nilsson och Linda Gårdstam, Naturvårdsverket.
Kommer att delta i projektet:
Ja. Maria Enroth, Naturvårdsverket och/eller Annika Månsson,
Naturvårdsverket.
Ange vilka tillsynsområden som berörs:
De tillsynsområden som projektet berör är tillsyn av miljöfarlig verksamhet
kopplad till Industriutsläppsförordningen.
Kort bakgrund
Införandet av IED i Sverige är fortfarande pågående. Fler och fler branscher blir
konkret omfattade o m nya BAT-slutsatser publiceras. Under 2014 publicerades
nya BAT-slutsatser för produktion av massa-, papper och kartong samt för
raffinaderier. De branscher som var först med reviderade BAT-slutsatser (2012)
var järn- och ståltillverkning samt tillverkning av glas och mineralull. Även
bland annat cement- och kalkindustrin har nya BAT-slutsatser. Under 2015
pågår arbete med revidering av BAT-slutsatser för bland annat stora
förbränningsanläggningar, avfallsförbränning, livsmedelsindustri, träpaneler
och icke järnmetallindustrin.
De branscher som har fått BAT-slutsatser publicerade går in i en inledande
tillsynscykel på 4 år och därefter en mer varaktig tillsyn. Den inledande
tillsynen till dess att publicerade BAT-slutsatser ska uppfyllas är en extra viktig
tid vid införandet av IED, för både tillsynsmyndigheter och
verksamhetsutövare. Behovet av fortsatt och vidareutvecklat vägledningsstöd
upplevs som stort i framför allt kommuner.
Behovet har uppmärksammats dels under Miljösamverkan Sveriges (MSS)
projekt Handläggarstöd för tillsyn av industriutsläppsverksamheter som drevs
2014/2015, dels av Naturvårdsverket i direkt kontakt med länsstyrelser och
kommuner, bland annat via kundundersökningar. Projektet syftar till att
tillfredsställa kommunernas vägledningsbehov inom IED.
Mottagare av projektet (målgrupp)
Målgruppen för projektet är främst handläggare på kommuner men även
länsstyrelser (framför allt som katalysatorer). Handläggare på kommunerna
kommer att involveras genom SKL och deltagande i Regional Miljösamverkan.

18

Syfte med projektet
Syftet med projektet är att höja kunskapsnivån om tillsyn av
industriutsläppsverksamheter enligt IED på bred front. Detta genom att sprida
användning och erfarenhetsutbyte av det handläggarstöd som finns. På så sätt
kan både länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets vägledningsinsatser
effektiviseras.
Mål för projektet
•
Ökad kunskap om tillsyn av industriutsläppsverksamheter enligt IED i
kommunerna genom aktiviteter knutna till SKL och Regional
Miljösamverkan.
•
Att underlätta erfarenhetsutbyte genom systematisk hantering av ”frågor
och svar” kopplade till LST IED-nätverk.
•
Att underlätta erfarenhetsutbyte genom systematisk hantering av ”frågor
och svar” från handläggare på kommuner.
Aktiviteter
•
Konkretisera arbetet med IED-vägledning inom kommunerna genom:
o
Planering av aktiviteter tillsammans med SKL och Regional
Miljösamverkan.
o
Aktiviteter för att öka användningen av MSS handläggarstöd för
tillsyn av industriutsläppsverksamheter, exempelvis
erfarenhetsutbyte efter användning av mallar för möten och
granskning av miljörapporter.
o
Aktiviteter för att introducera Naturvårdsverkets uppdaterade
vägledningar om IED (Industriutsläppsbestämmelser och
Statusrapporter).
o
Utbildningsinsatser (exempelvis webbinarier) särskilt riktade till
tillsynsansvariga inom branscher med publicerade BAT-slutsatser
och eventuellt inom branscher med BAT-slutsatser på gång.
•
Visst underhåll/utveckling av LST IED-nätverk - ta vara på ”frågor och
svar” så att de lagras på ett sökbart sätt.
•
Utveckla nätverk/datalösning för ”frågor och svar” från handläggare på
kommuner.
o
Identifiera lämplig hemvist för datalösning och ta fram
kravspecifikation.
o
Identifiera lämplig programvara (sharepoint-lösning eller
liknande).
o
Bygg applikation.
Visst underhåll av MSS webbsida ”Tillsyn industriutsläppsverksamheter”
kommer att behövas men denna typ av förvaltningsaktivitet behöver lösas på
annat sätt än i projektform.
Samverkan
Länsstyrelser genom Miljösamverkan Sverige, SKL, Regional Miljösamverkan
och Naturvårdsverket bör samverka för att nå ett bra resultat
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Förvaltning av verksamhetsstöd i
samarbete
Förslagslämnare: Henrick Blank, Objektägare FO-Natur
Kommer att delta i projektet: Objektägare och förvaltningsledare inom
objektfamilj miljöskydd-vatten-natur är beredda att delta i projektet.
Ange vilka tillsynsområden som berörs:
Projektet berör tillsyn inom miljöskydd, natur och vatten.
Kort bakgrund
2013 beslutade länsråden att länsstyrelserna gemensamt skulle tillämpa
förvaltnings-/styrningsmodellen PM3. Modellen innebär att verksamhetsstöd,
inklusive IT hanteras ur ett nationellt perspektiv. Syftet var exempelvis att
effektivisera och ensa handläggning samt att förtydliga verksamhetens
kravställningar på IT (som redan har en nationell organisation). Än så länge har
IT-stöd prioriterats i arbetet, men även andra verksamhetsstöd omfattas av
modellen. Inom Miljösamverkan Sverige har för övrigt en rad verksamhetsstöd
utvecklats (bilaga), men aktiv förvaltning av dem saknas i de flesta fall.
Nu är PM3-modellen så gott som implementerad och miljöskydd, vatten och
miljömål samt natur har etablerat separata så kallade förvaltningsobjekt.
Etableringen innebär ett stort behov av en nationell struktur och nationellt
samarbete för optimera nyttan med modellen. Ett konkret hjälpmedel för att
bidra till en ändamålsenlig struktur är virtuella samarbetsytor. Andra behov som
finns är att hitta lämpliga avgränsningar på ansvarsfördelningar och även skapa
gemensamma definitioner på vissa begrepp.
Mottagare av projektet (målgrupp)
Projektet görs i första hand för de tre förvaltningsobjektens organisationer.
Resultatet av projektet kommer att göra nytta i verksamheterna ute i länen
genom att på ett enklare sätt sprida information, skapa transparens och
effektivisera arbetet inom objekten. Detta förväntas också bidra till en ökad
ensning mellan länsstyrelsernas handläggning, bra förtroende och ytterst till att
uppnå miljömålen.
Syfte med projektet
Syftet med projektet är att samordna, effektivisera och kommunicera
förvaltningen av länsstyrelsernas verksamhetsstöd inom miljöskydd, natur och
vatten. Projektet behövs för att på allvar etablera PM3-modellen ute i
verksamheterna samt för att skapa en effektiv förvaltning av verksamhetsstöd
som idag inte har någon aktiv förvaltning (ofta på grund av avsaknad av
ansvarsfördelning).
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Mål för projektet
• Vidareutveckla ansvarsfördelningen inom PM3 så att förvaltning av
såväl IT- som övriga verksamhetsstöd effektiviseras
• Ta fram förslag på och delvis genomföra praktiska lösningar för att
underlätta och effektiviser arbetet med förvaltningen av
verksamhetsstöd inom objektfamilj miljöskydd-vatten och miljömålnatur.
• Underlätta kommunikationen mellan förvaltningen av verksamhetsstöd
och verksamheterna
Aktiviteter
• Kravställa och utveckla en eller flera samarbetsytor som kan nyttjas av
förvaltningsorganisationerna (inklusive externa aktörer i till exempel
styrgrupper), handläggarnätverk och läsas av all länsstyrelsepersonal.
Inom arbetet med samarbetsytor behöver man exempelvis ta ställning
till hur maillistor, informationsmaterial, mallar, styrgruppsprotokoll och
ansvarig utgivare hanteras, presenteras och tillgängliggörs.
•

Se över och föreslå ansvarsfördelning för förvaltning av de
verksamhetsstöd som idag saknar aktiv förvaltning. Förslaget bör
innehålla en konsekvensanalys.

Samverkan
Samverkan sker genom den befintliga förvaltingsorganisationen (inkl. externa
aktörer) och vid behov med berörda handläggarnätverk.
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Bilaga: Verksamhetsstöd framtagna inom Miljösamverkan Sverige

År
2006

V
V
M

Vägledning för hantering av markavvattning
Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor
Efterbehandling av täkter – en för-täkt vägledning

2007

N

Exempelsamling för utredning av tillsynsbehov samt tillsynsplaner – för
länsstyrelsernas naturvårdsarbete
Energifrågor vid tillsyn – handledning
Klassificering av farligt avfall – PM med beräkningsexempel
Tillsynsmetoder vattenverksamheter – exempelsamling
Anmälan om vattenverksamheter – handläggningsfrågor

M
M
V
V
2008

N
MNV
M
M

Hotade arter i alternativ medicin – vägledning och underlag för tillsyn
Regional tillsynsvägledning – planering och utveckling
Information till dig som har avfall som behöver deponeras – broschyr
Tillsyn av mottagningskriterier för avfall till deponi – checklista

2009

M
V
M

M
N

Energitorvtäkter – en kunskapssammanställning för handläggare
Vattenförvaltning och kemikalier – slutredovisning
Planera vatten och avlopp – vad lagen säger och hur den kommunala
planeringen kan gå till
Samla avlopp – en exempelsamling om VA-strategier och
planeringsverktyg för VA
Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster – en vägledning för
länsstyrelserna
Metodstöd hälsoskydd – slutredovisning
Utvärdering av projekt Hotade arter i alternativ medicin

2010

N
M
V

Biotopskydd – bråkiga begrepp
Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter – sammanställt material
Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter

2011

MNV
M

M
M

Optimal tillsynsplan
Förbränning – Tillsyn
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2012

M
MNV
N
V

2013

M
N
M
MV
M

2014

MNV
MNV
M
V
MNV
MN
M
N
M
V

2015

M
NV

Länsstyrelserna och skyddet av människors hälsa
Tillsynsutbildning
Samsyn i hantering av 12:6 samråd
Tillsyn av vattenkraftens egenkontroll
Tillsyn MKN vatten
Förstudie Artskydd
Reach i tillsynen
Samråd enligt 6 kap miljöbalken
Hälsoskydd handläggarträff
Behovsutredning
Kartläggning och utveckling av befintliga handläggarnätverk
LAV och VA-planering
Tillsyn av vattenkraftverk och dammar
Behovsutredning del 2
Hantering av massor
IED - Tillsyn av industriutsläppsverksamhet
Informationsmaterial artskydd och CITES
Tillsynsstrategi Energitillsyn
Tillsyn Markavvattning
En säkrare Sevesotillsyn
Ål
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Klimatanpassning i tillsyn –
hur kan negativa effekter av
klimatförändringar vägas in i tillsyn
av miljöfarliga verksamheter och
förorenade områden?
Förslagslämnare:
• Samuel Karlström, handläggare klimatanpassning, Länsstyrelsen
Blekinge
• Viveka Sjödin, samordnare klimatanpassning, Länsstyrelsen
Västernorrland
• Greta Hebel, handläggare klimatanpassning, Länsstyrelsen Uppsala
• Christian Brun, handläggare klimatanpassning, Länsstyrelsen Örebro
• Ida Axelsson Wall, klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen
Värmland
• Erika Gülich, samordnare för klimatanpassning och miljöfrågor,
Länsstyrelsen Kronoberg
• Max Van Meeningen, handläggare klimatanpassning, Länsstyrelsen
Kronoberg
• Marina Ädel, vik. klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen Västra
Götaland
Förankrat hos:
• Länsstyrelsernas klimatanpassningssamordnare.
• Carl Johan Bernelid, Länsstyrelsen Blekinge, avdelningschef, tillsyn
och prövning.
• Katja Sällström, Länsstyrelsen Örebro, chef miljöskyddsenheten.
• Märet Engström, Länsstyrelsen i Värmlands län, chef Miljöanalys.
• Thomas Jensen, Länsstyrelsen Västernorrland, chef
miljöskyddsenheten.
• Madeleine Karlsson, Länsstyrelsen Kronoberg, funktionsledare
miljöskydd.
• Johan von Knorring, Länsstyrelsen Uppsala, tf länsråd, chef enheten för
samhällsskydd och beredskap.
• Malin Årebäck, Länsstyrelsen Västra Götaland, biträdande
miljöskyddsdirektör, Miljöskyddsavdelningen.
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Kommer att delta i projektet:
Ett eventuellt deltagande behöver diskuteras mer med samtliga länsstyrelser
som deltagit i projektansökan innan vi kan ta ställning till vår medverkan i
projektet. Ett förslag om kompetenser från länsstyrelserna som bör ingå i
projektgruppen har däremot tagits fram: Klimatanpassningssamordnare,
handläggare miljötillsyn, en fördel om handläggaren arbetar på en länsstyrelse
med många tillsynsobjekt.
Ange vilka tillsynsområden som berörs:
Miljöbalken:
• 9 kap. (miljöfarliga verksamheter).
• 10 kap. (förorenade områden).
Kort bakgrund
Med ett förändrat klimat förändras riskbilden för miljöfarliga verksamheter och
förorenade områden. Ett förändrat klimat med högre maxflöden/lägre minflöden
i vattendrag, extrema havsvattenstånd, frekventare skyfall samt ökad risk för ras
och skred och erosion bidrar till en ökad föroreningsrisk framöver. För att
minska risken för föroreningsspridning är det viktigt att miljöfarliga
verksamheter skyddas och anpassas även till framtidens klimateffekter och att
klimatrelaterade risker vägs in vid bedömning av saneringsbehov av förorenade
områden. Om detta inte görs riskerar antalet föroreningstillfällen att öka i
framtiden.
För att minska riskerna för föroreningsspridning behöver det tas en ökad hänsyn
till effekter av klimatförändringar i tillsyn redan idag. Eftersom tillsyn är starkt
bundet av lagstiftning är det viktigt att utreda vilka möjligheter det finns att
ställa krav på att miljöfarliga verksamheter anpassas och skyddas med
anledning av ett förändrat klimat och ökade översvämningsrisker och hur detta
kan motiveras utifrån dagens lagstiftning.
Idén till projektförslaget väcktes i länsstyrelsernas klimatanpassningsnätverk i
samband med det nationella myndighetsmötet i Luleå 15 april 2015.
Bakgrunden är att flera av länsstyrelsernas klimatanpassningssamordnare i sin
kontakt med kollegor på tillsyn och genom workshops har identifierat ett behov
av ökat stöd i hur man kan ta hänsyn till negativa effekter av ett förändrat
klimat i tillsyn.
Relaterat arbete som har betydelse för projektet:
− Vattenförvaltningens åtgärdsprogram: I vissa föreslagna åtgärder
gällande tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden kan
aspekten hur en översvämning påverkar miljökvalitetsnormerna för
vatten eller vattenförekomsters ekologiska, kemiska eller kvantitativa
status beaktas.
− Riskhanteringsplaner enligt förordning (2009:956) om
översvämningsrisker: I flera riskhanteringsplaner finns föreslagna
åtgärder som syftar till att utvärdera risken för föroreningsspridning
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−
−
−

från miljöfarlig verksamhet och förorenade områden vid
översvämningar. Det finns även åtgärder som föreslår att
översvämningsrisken ska beaktas i prioriteringen av förorenade
områden som ska åtgärdas först.
Miljömålen: Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Ingen
övergödning. Grundvatten av god kvalitet.
Projekt om Älvängens industriområde i Ale kommun, Skredsäkring,
förorenat område i Götaälvdalen.
Ärenden där man i tillsyn ställt krav med hänsyn till
klimatförändringar, särskilt intressant med rättsfall som avgjorts i
domstol. Finns det sådana?

Mottagare av projektet (målgrupp)
Mottagare och användare av projektet är tjänstemän som arbetar med tillsyn av
miljöfarliga verksamheter och förorenade områden på länsstyrelser och
kommuner. Målgruppen kommer att involveras genom deltagande i projektet.
Syfte med projektet
Syftet med projektet är att minska de risker för föroreningsspridning som ett
förändrat klimat kan leda till, genom en mer klimatanpassad tillsyn av
miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. Projektet ska leverera ett
material som beskriver vilka möjligheter länsstyrelsen och kommunen har inom
tillsynen att inkludera effekter av klimatförändringarna. Projektet ska även ge
förslag på metoder och arbetssätt som möjliggör detta.
Om det visar sig att befintlig lagstiftning inte i tillräckligt hög grad kan hantera
ökade risker kopplat till ett förändrat klimat i tillsyn, vilka andra metoder och
tillvägagångssätt kan i så fall användas?
Mål för projektet
Målet med projektet är att beskriva hur man utifrån lagstiftningen kan hantera
negativa effekter av klimatförändringar på miljöfarliga verksamheter och
förorenade områden i tillsyn.
• Hur kan man med hjälp av lagstiftning ställa krav i tillsyn för att
minska risker som ett förändrat klimat kan leda till?
− Vad innehåller t.ex. miljöbalken, lagen om skydd mot olyckor,
lagen om extraordinära händelser och plan och bygglagen som
kan hantera dessa aspekter? Vilka lagstiftningar kan användas i
tillsyn för att motivera skyddsåtgärder, villkor,
försiktighetsmått etc. kopplat till effekter av ett förändrat
klimat?
•

Hur kan ny kunskap om klimatrisker vägas in i tillsyn av miljöfarliga
verksamheter och förorenade områden? En viktig aspekt är hur man kan
ta till sig ny kunskap om klimatförändringar och vilken kunskap man
bör luta sig mot när man utför tillsyn, t.ex. IPCCs klimatscenarier

26

Aktiviteter
• Litteraturstudie/analys av lagstiftningen.
• Intervjuer med tjänstemän på länsstyrelser och kommuner.
• Workshops där länsstyrelser och kommuner deltar, med syftet att
identifiera problem/utmaningar och öka kunskapen kring hur ett
förändrat klimat påverkar risken för spridning av föroreningar samt hur
detta kan beaktas i tillsyn.
• Framtagande av ett material som beskriver vilka möjligheter
länsstyrelsen och kommunen har inom tillsynen att inkludera effekter
av klimatförändringarna samt förslag på metoder och arbetssätt som
möjliggör detta.
• Sprida resultatet, genom t.ex. kunskapsunderlag, seminarier och
utbildningar.
Samverkan
Det finns ett behov av samverkan mellan tjänstemän på länsstyrelser och
kommuner inom tillsyn kring dessa frågor. I projektet skapas en referensgrupp
med representanteter från länsstyrelser och kommuner inom tillsyn så att de
frågor och problem som de ställs inför i sitt arbete angående klimatförändringar
beaktas och besvaras i projektarbetet. Till att ingå i referensgruppen inbjuds
även representanter från berörda myndigheter som Naturvårdsverket, SGI och
SMHI samt klimatanpassningssamordnare på länsstyrelser.
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