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Verksamheten år 2020–2022
Verksamhetsplanen är en rullande treårsplan med strategiska mål för
verksamhetsperioden. Då många projekt sträcker sig över ett årsskifte är en mer
långsiktig planering att föredra. Dessutom kräver vissa insatser, exempelvis
gemensamma tillsynskampanjer, en god framförhållning så att länsstyrelserna har
möjlighet att avsätta resurser.
År ett blir planen mer i detalj medan den år två och tre blir av ett grövre slag. Årlig
uppdatering kommer att ske varför det alltid behöver finnas ett tillräckligt stort utrymme
för nya insatser under år två och tre.
Planen innehåller fyra delar:
1. Handläggarstöd
2. Tillsynskampanj
3. Utvecklingsprojekt
4. Händelsestyrda projekt

Strategiska mål för perioden 2020–2022
1.

Alla länsstyrelser deltar aktivt i Miljösamverkan Sveriges arbete.

2.

Miljösamverkan Sverige har en god samverkan med Förvaltningsobjekten
Miljö, Natur samt Vatten och miljömål. Vi har en tydlig uppdelning av
respektive ansvarsområden och ett nära samarbete i relevanta frågor.

3.

Miljösamverkan Sveriges arbete kopplar tydligt mot att uppnå
miljökvalitetsmålen och Agenda 2030.

4.

Miljösamverkan Sverige är välkänt och har en god relation med lokala
myndigheter (kommuner och regionala miljösamverkan) som hanterar frågor
inom vatten, miljöskydd och natur. Det är enkelt för kommunerna att ta del av
vårt arbete.

Handläggarstöd
Tidigare beslutade projekt
Projekt från 2019 som fortsätter är
•
•
•
•

Vilthägn
Invasiva arter
Rimlig egenkontroll vattenkraft
Uppdatering av samråd enligt 6 kap miljöbalken
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Nya beslutade projekt
Nedanstående nya projekt utgår från länsstyrelsernas, Naturvårdsverkets,
Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens gemensamma prioritering
•
•
•

Vattenuttag
PFAS vid deponier
Att leva med BAT-slutsatser

Om resurser finns kommer även följande projekt att påbörjas
•

Ekosystemtjänster i ärendehandläggning

Tillsynskampanjer
•

Provtagning och flödesmätning på avloppsreningsverk

Utvecklingsprojekt
Tidigare beslutade projekt
Projekt från 2019 som fortsätter är
•
•

Utbildning av vattenhandläggare i domstolsprövning
Samordnade rutiner för avgifter FAPT

Nya beslutade projekt
Nedanstående nya projekt utgår från länsstyrelsernas, Naturvårdsverkets,
Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens gemensamma prioritering
•

Aktualisering tillsynsplanmodellen

Om resurser finns kommer även följande projekt att påbörjas
•

Smartare tillsynsprojekt

Händelsestyrda projekt
Verksamhetsledarna kommer även att arbeta med 2–4 händelsestyrda projekt under
2020.
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2020

2021

2022

Handläggarstöd
Vilthägn*
Invasiva arter*
Rimlig egenkontroll
Vattenkraft*
Uppdatering av
samråd enligt 6 kap
miljöbalken*
Vattenuttag
PFAS vid deponier
Att leva med BATslutsatser
Ekosystemtjänster i
ärendehandläggning
Tillsynskampanjer
Provtagning och
flödesmätning på
avloppsreningsverk*
Utvecklingsprojekt
Utbildning av
vattenhandläggare i
domstolsprövning*
Samordnade rutiner
för avgifter FAPT*
Aktualisering
tillsynsplanmodellen
Smartare
tillsynsprojekt
Händelsestyrda
projekt

Tabell. Schematisk bild över projekten.
* = Projekt som påbörjades under 2019
Kursiv stil = Projekt som eventuellt påbörjas under 2020
Start och avslut för 2020 års nya projekt är ännu inte bestämt. Detta är markerat i
tabellen ovan genom raster. När beslut fattats kommer tabellen att uppdateras.

Projekt inom natur
Projekt inom miljöskydd
Projekt inom vatten
Projekt inom flera sakområden
Händelsestyrt projekt
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Budget år 2020–2022
År 2020

År 2021

År 2022

Kostnader (tkr)
Lön inkl OH verksamhetsledare och projektledare
Lön ekonomiadministratör och kommunikatör
Resekostnader
Övriga verksamhetskostnader

3200
400
250
250

3200
400
250
250

3200
400
250
250

TOTALT Kostnader

4100

4100

4100

Intäkter (tkr)
Ingående balans
Länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Jordbruksverket
Havs- och vattenmyndigheten

0
3000
600
100
400

0
3000
600
100
400

0
3000
600
100
400

TOTALT Intäkter

4100

4100

4100
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Bemanningsplan
VERKSAMHETSLEDARE
Ingela Höök, Länsstyrelsen i Västra Götalands län (40 %)
Carina Lif, Länsstyrelsen i Gävleborgs län (40 %)
PROJEKTLEDARE
Ingela Höök, Länsstyrelsen i Västra Götalands län (60 %)
Carina Lif, Länsstyrelsen i Gävleborgs län (60 %)
Elin Einarson Lindvall, Länsstyrelsen i Jönköpings län (25 % t o m feb, därefter 50 %)
Sara Wahrby, Länsstyrelsen i Östergötlands län (50 %)
Anna Lejon, Länsstyrelsen i Västerbottens län (25 % t o m juni 2020)
Helén Wåhlstrand Persson, Länsstyrelsen i Kalmar län (25 % t o m mars 2020)
KANSLI
Britt Olmsäter, controller, Länsstyrelsen i Västra Götalands län (5 %)
Maria Adervall, kommunikatör, Länsstyrelsen i Västra Götalands län (40 %)
STYRGRUPP
Magnus Eklund, Länsstyrelsen i Örebro län (ordförande)
Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Ardö, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Gustav Enander, Länsstyrelsen i Jönköpings län (fr o m mars 2020)
Elin Iseskog, Länsstyrelsen i Östergötlands län (t o m februari 2020)
Marina Wallén Mattsson, Länsstyrelsen i Jämtlands län
ADJUNGERADE MEDLEMMAR I STYRGRUPPEN
Ingela Hiltula, Naturvårdsverket
Teresia Persson, Jordbruksverket
Ann Lundström, Havs- och vattenmyndigheten
KONTAKTLÄNSRÅD
Johan Blom, Länsstyrelsen i Värmlands län
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Projektförslag till MSS inför 2020

Länsstyrelsen Västmanland

2. Förslag till projektnamn

3. Inom vilka områden är projektet aktuellt?

4. Vilka delar av miljöbalken berörs?Alternativt
annan närliggande lagstiftning.
5. Kort bakgrund till förslaget Vilka är problemen
som behöver tas om hand? Var kommer idén
ifrån? Finns det till exempel nya direktiv eller
andra styrdokument som ligger till grund för
projektidén?

6. Mottagare av projektetVem görs projektet för?
Vem ska använda resultatet? Hur ska
målgruppen involveras?
7. Syfte med projektetVarför ska projektet
genomföras? Vad ska det leda till? Beskriv hur
projektet bidrar till att effektivisera och/eller
utveckla tillsyn eller prövning.

Aktualisering av tillsynsplanmodellen
Miljöskydd
Natur
Vatten

26 kap samt tillsynsförordningen

Optimal tillsynsplan togs fram innan BU-projekten
genomfördes. Eftersom BU modellen kastade
omkull väsentliga begrepp inom tillsynen, behöver
tillsynsplansmodellen uppdateras så att de båda
planeringsmodellerna korrellerar med varandra.

Tillsynsansvariga på lst

Att få en likvärdig och användbar
tillsynsplanmodell som korrellerar med
BU-modellen

8. Mål för projektetVad ska projeket leverera för
att syftet ska uppnås? När projektet är avslutat,
vad är det som projektet har producerat/tagit
fram/genomfört?

Att ta fram en ny uppdaterad modell för
tillsynsplan

9. AktiviteterGe förslag på konkreta aktiviteter
som är lämpliga att genomföra inom projektet?

Uppdatera tillsynsplanmodellen

10. SamverkanFinns det behov av samverkan
mellan olika aktörer i projektet? Ge gärna förslag
på vilka.

Ev med tvl-myndigheter

11. Bifoga bilagaDet går bra att bifoga en bilaga.
Tänk bara på att den totala filstorleken för alla
bilagor för en enskild användare är 40 MB.

12. Projektform?Vi arbetar med olika former av
projekt. Vilken typ av projekt är ditt förslag?
13. Medverkan i projektetÄr du själv intresserad
av att delta i projektet?

14. Övrigt

Handläggarstöd

Eventuellt, om möjlighet finns inom min
organisation

Myndighet Länsstyrelsen Östergötland

2. Förslag till projektnamn

3. Inom vilka områden är projektet aktuellt?

4. Vilka delar av miljöbalken berörs?Alternativt
annan närliggande lagstiftning.

5. Kort bakgrund till förslaget Vilka är
problemen som behöver tas om hand? Var
kommer idén ifrån? Finns det till exempel nya
direktiv eller andra styrdokument som ligger till
grund för projektidén?

Att leva med BAT-slutsatser
Miljöskydd

9 och 26 kap. miljöbalken med koppling till
industriutsläppsförordningen och
miljöprövningsförordningen

Nu ska de av våra tillsynsobjekt som är
industriutsläppsverksamheter leva med parallella
krav, dels BAT-slutsatser dels tillstånd enligt
miljöbalken med villkor. I dagsläget är dessa inte
synkroniserade.
Alltfler beslutade BAT-slutsatser har börjat gälla
och fler kommer inom kort att börja gälla. Därmed
kommer tillsynsobjekten omfattas av de parallella
regelverken vilket kan innebära problem
åtminstone initialt. Dessutom kommer vissa
verksamheter också att omfattas av flera
BAT-dokument, t. ex. produktions av papper,
massa och kartong samt stora
förbränningsanläggningar.

6. Mottagare av projektetVem görs projektet
för? Vem ska använda resultatet? Hur ska
målgruppen involveras?

Handläggare på länsstyrelser och kommuner är
målgruppen. Även verksamhetsutövare och
konsulter kan komma att använda materialet.
Handläggare på länsstyrelserna kommer att ingå i
projektgruppen. Länsstyrelsernas samarbetsyta
för IED kan utnyttjas för att få ytterligare inspel.
Ev. kan även frågor/remiss skickas ut till
målgruppen. En referensgrupp med deltagare från
NV, Jordbruksverket samt gärna någon

branschorganisation och kommunal
tillsynsmyndighet bör involveras.
7. Syfte med projektetVarför ska projektet
genomföras? Vad ska det leda till? Beskriv hur
projektet bidrar till att effektivisera och/eller
utveckla tillsyn eller prövning.

8. Mål för projektetVad ska projeket leverera för
att syftet ska uppnås? När projektet är avslutat,
vad är det som projektet har producerat/tagit
fram/genomfört?

9. AktiviteterGe förslag på konkreta aktiviteter
som är lämpliga att genomföra inom projektet?

10. SamverkanFinns det behov av samverkan
mellan olika aktörer i projektet? Ge gärna
förslag på vilka.

Syftet med projektet är att ta fram en vägledning
för tillsyn av verksamheter med parallella
regelverk i form av både villkor i tillstånd och
BAT-slutsatser. Projektet ska utveckla tillsynen så
att den kan samordnas på ett bra sätt trots olika
regler för t.ex. kontroll och redovisning. Syftet är
också att tillsynen ska underlätta för
verksamhetsutövarna genom att klargöra de olika
kraven i de parallella regelverken. De behöver en
heltäckande egenkontroll utan dubbelarbete.

Projektet ska ta fram en vägledning för tillsyn på
industriutsläppsverksamheter med gällande
BAT-slutsatser. Eventuellt kan
vägledningsmaterialet redovisas/spridas via ett
webbinarium.

Projektet ska producera en tillsynsvägledning,
förslagsvis i digitalt format. Projektdeltagarna kan
tillsammans genomföra tillsyn på en
industriutsläppsanläggning med gällande
BAT-slutsatser för att testa sitt
vägledningsmaterial. Projektet bör spridas den
färdiga vägledningen via ett webbinarium.

Det finns behov att samverkan med i första hand
Naturvårdsverket och Jordbruksverket som
föreslås ingå i en referensgrupp. Vi ser också
gärna samverkan med någon kommunal
tillsynsmyndighet som har tillsyn på
industriutsläppsverksamheter samt någon
branschorganisation där BAT-slutsatser finns.

11. Bifoga bilagaDet går bra att bifoga en bilaga.
Tänk bara på att den totala filstorleken för alla
bilagor för en enskild användare är 40 MB.
12. Projektform?Vi arbetar med olika former av
projekt. Vilken typ av projekt är ditt förslag?

13. Medverkan i projektetÄr du själv intresserad
av att delta i projektet?
14. Övrigt

Handläggarstöd
Utvecklingsprojekt

Eventuellt, om möjlighet finns inom min organisation

Länsstyrelsen Skåne

2. Förslag till projektnamn

3. Inom vilka områden är projektet aktuellt?

Ekosystemtjänster i
ärendehandläggningen
Miljöskydd
Natur
Vatten
Övrigt Planfrågor, landsbygdsprogrammet.

4. Vilka delar av miljöbalken berörs?Alternativt
annan närliggande lagstiftning.

5. Kort bakgrund till förslaget Vilka är problemen
som behöver tas om hand? Var kommer idén
ifrån? Finns det till exempel nya direktiv eller andra
styrdokument som ligger till grund för
projektidén?

Miljöbalkens hänsynsregler,
kompensationsfrågor, riksintressen och
miljökonsekvensbeskrivningar mm
PBL

Problemet är att ekosystemtjänsterna inte
synliggörs tillräckligt i ärendehanteringen och
att hänsynen till ekosystemtjänsterna behöver
förstärkas för att uppnå etappmålet för
biologisk mångfald om "Den biologiska
mångfaldens och ekosystemtjänsternas
värden.
Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk
mångfald och värdet av ekosystemtjänster
vara allmänt kända och integreras i
ekonomiska ställningstaganden, politiska
avväganden och andra beslut i samhället där
så är relevant och skäligt."
Agenda 2030 har i flera fall tydlig bäring på
ekosystemtjänsterna och så även arbetet med
grön infrastruktur, vilket behöver fångas upp
på ett systematiskt sätt. Under 2018 tog
länsstyrelsen i Skåne fram en rapport (se bif)
för hur detta skulle kunna genomföras för
planprocessen och under 2016-2018 har
pilotprojekt pågått för att lyfta fram
ärendeexempel där detta kan göras (se bif
rapporter).

Med projektet inom Miljösamverkan skulle vi
kunna samla ihop och strukturera upp de
erfarenheter och förslag som kommit fram så
att de blir mer lättillgängliga för fler
handläggare samt komplettera där luckor
identifieras.
6. Mottagare av projektetVem görs projektet för?
Vem ska använda resultatet? Hur ska målgruppen
involveras?

7. Syfte med projektetVarför ska projektet
genomföras? Vad ska det leda till? Beskriv hur
projektet bidrar till att effektivisera och/eller
utveckla tillsyn eller prövning.

8. Mål för projektetVad ska projeket leverera för att
syftet ska uppnås? När projektet är avslutat, vad är
det som projektet har producerat/tagit
fram/genomfört?

9. AktiviteterGe förslag på konkreta aktiviteter som
är lämpliga att genomföra inom projektet?

10. SamverkanFinns det behov av samverkan
mellan olika aktörer i projektet? Ge gärna förslag
på vilka.

Handläggare på länsstyrelserna är målgrupp
och användare av resultatet. De som redan
involverats under pilotprojektstiden inbjuds att
tillsammans med berörda kollegor
vidareutveckla de malltexter, generella
bedömningar och processbeskrivningar som
finns av hur ekosystemtjänster berörs av olika
typer av verksamheter och hur de kan
hanteras inom olika ärendegrupper.

För att få större hänsyn till och främja
ekosystemtjänster som berörs av olika
verksamheter.
Med förberedda malltexter, generella
bedömningar och processbeskrivningar för
olika typer av ärenden inom tillsyn och
prövning förbättras beslutsunderlaget, ökar
likabehandlingen mellan länen och
effektiviseras beslutsprocesserna för flera
olika ärendegrupper.

Leverera en översikt av de ärendegrupper där
ekosystemtjänster berörs, med förslag till
malltexter och exempel på bedömningar som
kan användas i det löpande tillsyns- och
tillståndsarbetet.
Redovisa de ärenden där ekosystemtjänster
normalt inte berörs.
Redovisa de luckor som återstår att fylla.
Ökat kunskapen om ekosystemtjänster och hur
de kan hanteras i tillsyn och ärendeprövning.

Sammanställa pilotprojektens kunskap och
erfarenheter på länsstyrelsens gemensamma
samverkansyta.
Webbinarier om olika ärendegrupper och
hantering av ekosystemtjänster.

Länsstyrelsernas pilotlän (Skåne,
Västerbotten, Östergötland) och övriga
intresserade län (Jönköping, Halland),
Naturvårdsverket, Boverket,

11. Bifoga bilagaDet går bra att bifoga en bilaga.
Tänk bara på att den totala filstorleken för alla
bilagor för en enskild användare är 40 MB.

Förslagsställaren har lämnat ett stort antal
bilagor som finns att hämta via
enkätverktyget.

12. Projektform?Vi arbetar med olika former av
projekt. Vilken typ av projekt är ditt förslag?

Handläggarstöd

13. Medverkan i projektetÄr du själv intresserad av
att delta i projektet?

Ja

14. Övrigt

Länsstyrelsen Östergötland

2. Förslag till projektnamn

3. Inom vilka områden är projektet aktuellt?

4. Vilka delar av miljöbalken berörs?Alternativt
annan närliggande lagstiftning.
5. Kort bakgrund till förslaget Vilka är problemen
som behöver tas om hand? Var kommer idén
ifrån? Finns det till exempel nya direktiv eller
andra styrdokument som ligger till grund för
projektidén?

PFAS vid deponier
Miljöskydd

26 kap – tillsyn avfallsdeponier

De senaste åren har frågan om utsläpp av
PFAS från deponier aktualiserats. Deponering
av schaktmassor innehållande PFAS har blivit
allt vanligare under senare år sedan
problematiken med PFAS uppmärksammats och
kraven på sanering ökat. Idag saknas riktlinjer
för mottagning av PFAS på avfallsanläggningar.
Enstaka deponiägare har satt upp egna riktlinjer
för mottagande av avfall, men de flesta
deponiägare saknar riktlinjer för PFAS. De flesta
tillstånd är gamla och gavs innan problematiken
om PFAS blev känd. Få deponier i Sverige har
idag krav på att rena PFAS ur lakvattnet och de
reningsmetoder som eventuellt finns är inte
utformade för att rena PFAS. Lakvattnet leds
ofta ut till en sedimentationsdamm eller våtmark,
men eftersom PFAS är extremt stabila och
vattenlösliga kommer PFAS inte att fångas upp
utan spridas till närliggande recipient.
Toxikologiska rådet har identifierat frågan som
viktig att fortsätta att arbeta med och ett
samordnat arbete sker inom ramen för SamTox.
Avfall Sverige har gett ut rapporten ”PFAS på
avfallsanläggningar” 2018:25.
BAT-slutsatser för avfallshantering ställer krav
på analyser av PFAS, men detta projektet riktar
sig till alla deponier (inte bara de

avfallshanterade som är IED-verksamheter).
6. Mottagare av projektetVem görs projektet för?
Vem ska använda resultatet? Hur ska målgruppen
involveras?

7. Syfte med projektetVarför ska projektet
genomföras? Vad ska det leda till? Beskriv hur
projektet bidrar till att effektivisera och/eller
utveckla tillsyn eller prövning.

8. Mål för projektetVad ska projeket leverera för
att syftet ska uppnås? När projektet är avslutat,
vad är det som projektet har producerat/tagit
fram/genomfört?

9. AktiviteterGe förslag på konkreta aktiviteter
som är lämpliga att genomföra inom projektet?

10. SamverkanFinns det behov av samverkan
mellan olika aktörer i projektet? Ge gärna förslag
på vilka.

Tillsynsmyndigheter länsstyrelser (i vissa fall
möjligen kommuner) samt verksamhetsutövare
deponier.

Ta fram underlag och sedan genomföra en
tillsynskampanj med krav på utökad provtagning
av PFAS på deponier (om det behövs) och
därefter riskbedömning för att få ökad
kännedom om påverkan från deponier. Projektet
leder till ökad kunskap om påverkan från
deponier och en samordnad gemensam
tillsynskampanj får genomslag som ligger i tiden
med att PFAS frågan är aktuell.

Mer kunskap om utsläpp av PFAS från deponier
för att kunna ta fram gemensamma riktlinjer för
vilka krav vi ska ställa på hantering och ev
rening av lakvatten.

Ta del av aktuell info inom området (kommer ny
hela tiden) och ta fram lämpliga
underlagsmaterial för att kunna ställa krav på
utökad provtagning inom egenkontrollen (kan
vara både lakvatten, delströmmar samt
grundvatten).
Förelägga om utökad egenkontroll alt. eller
överenskommelser.
Analysera resultatet och föreslå fortsatta
åtgärder.

SGU, NV och SGI, Avfall Sverige.

11. Bifoga bilagaDet går bra att bifoga en bilaga.
Tänk bara på att den totala filstorleken för alla
bilagor för en enskild användare är 40 MB.
12. Projektform?Vi arbetar med olika former av
projekt. Vilken typ av projekt är ditt förslag?
13. Medverkan i projektetÄr du själv intresserad
av att delta i projektet?
14. Övrigt

Tillsynskampanj

n med stor sannolikhe

Naturvårdsverket

2. Förslag till projektnamn

3. Inom vilka områden är projektet aktuellt?

Smartare tillsynsprojekt
Miljöskydd
Natur
Vatten
Övrigt Alla tillsynsområden inom miljöbalken

4. Vilka delar av miljöbalken
berörs?Alternativt annan närliggande
lagstiftning.
5. Kort bakgrund till förslaget Vilka är
problemen som behöver tas om hand? Var
kommer idén ifrån? Finns det till exempel nya
direktiv eller andra styrdokument som ligger
till grund för projektidén?

26 kap samt kap 7-15.

Tillsynsprojekt (eller "tillsynskampanjer") är ett
effektivt och uppskattat format på tillsynsvägledning.
De nationella myndigheterna, med undantag för
Kemikalieinspektionen, har i första hand valt andra
metoder att tillsynsvägleda än genom projekt.
Anledningarna kan vara flera: resurskrävande,
avsaknad av upparbetad metodik, ej upparbetad
samverkan med tillsynsmyndigheterna osv.
I rapporten Bädda för bättre tillsyn – Riksrevisionen
får Naturvårdsverket bl.a. kritik för att inte driva
tillsynsprojekt. Folkhälsomyndigheten har tidigare
drivit projekt regelmässigt men har pausat med
hänsyn till att det är för resurskrävande.
Det pågår en förstudie om en nationell
miljötillsynsstrategi som med stor säkerhet både
kommer bli verklighet och dessutom kommer att peka
ut prioriteringar och mål för tillsynen. Det har under
de dialoger Naturvårdsverket haft med
tillsynsmyndigheterna framkommit önskemål om att
prioriterad tillsyn bör stärkas genom nationella
tillsynsprojekt. I miljötillsynsutredningen som kom
2017 tas också vikten av nationella projekt upp.
I den fördjupande utvärderingen av miljömålen

framgår att tillsynen generellt måste vässas för att
öka takten mot miljömålen. Det finns också separata
miljökvalitetsmål som med riktad tillsyn, t.ex. genom
tillsynsprojekt kan påverkas på ett positivt sätt.
6. Mottagare av projektetVem görs projektet
för? Vem ska använda resultatet? Hur ska
målgruppen involveras?
7. Syfte med projektetVarför ska projektet
genomföras? Vad ska det leda till? Beskriv
hur projektet bidrar till att effektivisera
och/eller utveckla tillsyn eller prövning.

8. Mål för projektetVad ska projeket leverera
för att syftet ska uppnås? När projektet är
avslutat, vad är det som projektet har
producerat/tagit fram/genomfört?

9. AktiviteterGe förslag på konkreta
aktiviteter som är lämpliga att genomföra
inom projektet?
10. SamverkanFinns det behov av samverkan
mellan olika aktörer i projektet? Ge gärna
förslag på vilka.

De vägledande myndigheterna.

Det finns ett stort behov av och flera goda skäl att
öka antalet tillsynsprojekt samt göra kopplingen till
nationella prioriteringar tydligare. Men för att göra det
krävs en gemensam metodik, förenklade
beslutsvägar, effektiv samverkan, resurser för
tillsynsvägledning hos centrala och regionala
myndigheter samt tydliga kopplingar till nationella
prioriteringar. För det krävs ett gemensamt
utvecklingsarbete som drivs bäst som ett projekt inom
Miljösamverkan Sverige men där fler nationella
myndigheter än de som idag ingår deltar.

Projektet tar fram en metodik för att initiera, bemanna
och genomföra tillsynsprojekt kopplat till nationella
prioriteringar. Som ett led i utvecklingsprojektet kan
ett konkret tillsynsprojekt planeras och genomföras. I
FU19 konstateras att klimat och biologisk mångfald
som två miljöområden där det krävs snabba och
kraftfulla insatser. Det skulle kunna innebära att
projektet arbetar med att utifrån en nationell analys
peka ut vad t.ex. klimatprioriterad tillsyn är, samt ta
fram underlag för ett eller flera sådana projekt. Det
kan också handla om tillsynsprojekt som rör andra
aktuella och angelägna områden som exempelvis
PFAS, avfallstransporter eller miljökvalitetsnormer för
vatten.

Ej formulerat detta än

De centrala tillsynsvägledande myndigheterna, i
första hand Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Jordbruksverket,
Folkhälsomyndigheten och Kemikalieinspektionen
samt Länsstyrelsen, Miljösamverkan Sverige,
regionala miljösamverkan samt kommuner.

11. Bifoga bilagaDet går bra att bifoga en
bilaga. Tänk bara på att den totala filstorleken
för alla bilagor för en enskild användare är 40
MB.
12. Projektform?Vi arbetar med olika former
av projekt. Vilken typ av projekt är ditt
förslag?

Utvecklingsprojekt

13. Medverkan i projektetÄr du själv
intresserad av att delta i projektet?
14. Övrigt

Ja

Projektförslaget är inspelat av
Samhällplaneringsenheten på Naturvårdsverket som
kan utse representant/representanter som kan delta i
projektet.

.

Länsstyrelsen Västmanland

2. Förslag till projektnamn

3. Inom vilka områden är projektet aktuellt?

4. Vilka delar av miljöbalken
berörs?Alternativt annan närliggande
lagstiftning.
5. Kort bakgrund till förslaget Vilka är
problemen som behöver tas om hand? Var
kommer idén ifrån? Finns det till exempel nya
direktiv eller andra styrdokument som ligger
till grund för projektidén?

6. Mottagare av projektetVem görs projektet
för? Vem ska använda resultatet? Hur ska
målgruppen involveras?
7. Syfte med projektetVarför ska projektet
genomföras? Vad ska det leda till? Beskriv
hur projektet bidrar till att effektivisera
och/eller utveckla tillsyn eller prövning.

8. Mål för projektetVad ska projeket leverera
för att syftet ska uppnås? När projektet är
avslutat, vad är det som projektet har
producerat/tagit fram/genomfört?

Stöd i handläggning av anmälningar av
vattenuttag och tillsyn av vattenuttag
Vatten

11 kap miljöbalken

Somrarna förväntas bli torrare p g a
klimatförändringarna, vi har redan haft torrår. Det är
inte längre självklart att man kan ta vatten från sjöar,
vattendrag och grundvatten för t ex bevattning om
flöden eller vattennivåer är för låga. Det finns inte så
mycket vägledning i att handlägga dessa ärenden.

Vattenhandläggare på länsstyrelserna

Ta fram rutiner för handläggningen. Just nu är det
många som sitter och funderar på hur man ska
hantera saken.

Konkret handläggarstöd

9. AktiviteterGe förslag på konkreta aktiviteter
som är lämpliga att genomföra inom
projektet?

Ta fram rutiner för handläggningen

10. SamverkanFinns det behov av samverkan
mellan olika aktörer i projektet? Ge gärna
förslag på vilka.

Länsstyrelserna i Sverige, HaV, Jordbruksverket?

11. Bifoga bilagaDet går bra att bifoga en bilaga.
Tänk bara på att den totala filstorleken för alla
bilagor för en enskild användare är 40 MB.

12. Projektform?Vi arbetar med olika former
av projekt. Vilken typ av projekt är ditt
förslag?

Handläggarstöd

13. Medverkan i projektetÄr du själv
intresserad av att delta i projektet?

Eventuellt, om möjlighet finns inom min organisation

14. Övrigt

www.miljosamverkansverige.se

