Projektplan för ”Samsyn samråd enligt 6 kap MB”
Uppdrag
Bakgrund

Syfte

Mål

Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva
Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram olika handläggarstöd.
Vi har en ny miljöprövningsorganisation från den 1 juni 2012. Den innebär att 12
länsstyrelser har en MPD medan samtliga länsstyrelser ska hantera samråden enligt 6 kap
MB. Samrådsprocessen är en viktig del för att tillståndsprövningen ska ske smidigt och
effektivt. Förslag kom från Lena Pettersson, Lst Stockholm, och Ulrika Samuelsson, Lst
Västra Götaland, om att Miljösamverkan Sverige ska arbeta med att ta fram gemensamma
mallar och rutiner för samråden för att få likartad hantering och optimera processen i landet.
Syftet med projektet är att:
• underlätta och effektivisera tillståndsprocessen enligt miljöbalken
• visa på möjligheter att utveckla och optimera samrådsprocessen
• tydliggöra vikten av samrådet och dess betydelse för att höja kvalitén på ansökan och
tillhörande MKB
• tydliggöra vikten av att länsstyrelsen återkopplar till samrådet i samband med
yttrandet över ansökan
• möjliggöra samsyn hos landets länsstyrelser när det gäller samrådsprocessen för att
likrikta tillståndsprövningen enligt 9 och 11 kap miljöbalken hos landets
prövningsmyndigheter
Projektet har följande mål:
• Skriva samrådsdelen i ”Tolvgruppens” nya info-broschyr (fd ”att söka tillstånd”/blå
boken).
• Ta fram en enkel och kortfattad broschyr (ett A4-ark) om samrådets för- och
nackdelar riktad till målgruppen verksamhetsutövare, konsulter, allmänhet med flera.

•

Styrgrupp (SG)

Ta fram ett handläggarstöd, inklusive checklista och förslag på interna rutiner med
målgrupp länsstyrelsen.
• Ta fram ett koncept för en utbildning/seminariedag för länsstyrelsens handläggare.
• Allt material ska vara av så bra kvalitet att samtliga länsstyrelser använder det.
• Hitta former för uppdateringar av materialet till exempel genom samverkan med P4.
Miljösamverkan Sveriges styrgrupp:
Magnus Eklund, Länsstyrelsen i Örebro län, ordförande
Peter Ekström, Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Anders Nylén, Länsstyrelsen i Stockholms län
Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Tomas Waara, Länsstyrelsen i Uppsala län
Ann Lundström, Havs- och vattenmyndigheten (adjungerad)
Martin Påhlman, Naturvårdsverket (adjungerad)
Mona Strandmark, Jordbruksverket (adjungerad)
Marianne Löwenhielm, Socialstyrelsen (adjungerad)

Projektledare (PL)

Carina Lif

Projektgrupp (PG)

Anna Bohlin, Länsstyrelsen i Stockholms län
Helena Bäckman, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Kerstin Harvenberg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Erika Holgersson, Länsstyrelsen i Jämtlands län
Maria Hållmarker, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Charlotta Jönsson, Länsstyrelsen i Skåne län
Åke Mauritzson, Länsstyrelsen i Uppsala län
Ylva Ågren, Länsstyrelsen i Västerbottens län

Referensgrupp

•
•
•

Se kontaktlista i bilaga 3
Kammarkollegiet
MPD-ordförande
naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen

•

Projektfadder
Avgränsningar

Lst-handläggare med kompetens inom 9 och 11 kap. miljöbalken, om möjligt från
samtliga länsstyrelser.
• Naturvårdsverket
• Branschorganisation, t ex SBMI, biogas, vindkraft, SYF, järnkontoret, LRF, Svemin
• Svensk näringsliv
• Konsultbranschen
• Förenklingsuppdraget i Kalmar
• Hav
• SKL
Peter Ekström
Tomas Waara
Projektet har följande avgränsningar:
• Projektet arbetar utifrån gällande lagstiftning 2013-01-16.
• Projektet ska inte ta fram material för tillståndsansökan (utöver samrådsdelen).
• Projektet undersöker samrådsprocesserna i 7 och 17 kap men fördjupar sig inte i
dem.

Kritiska framgångsfaktorer

Kritiska framgångsfaktorer är att:
• projektgruppen kan avsätta tillräckligt med arbetstid för projektet
• om beslut fattas under våren 2013 om nytt 6 kap. MB ändras förutsättningarna för
arbetet, omtag kan då behövas.
• projektgruppen behålls intakt
• resultatet av projektet förankras inom länsstyrelsen på ett sätt som gör att det
kommer till nytta.

Utvärdering och
förtydligande av när
projektet är avslutat

Projektet är avslutat när det framtagna materialet är godkänt av styrgruppen samt finns
tillgängligt på Miljösamverkan Sveriges hemsida.
Utvärdering av gruppens arbete görs efter avslutat projekt.
Uppföljning av hur länsstyrelserna använder materialet sker under kvartal 3, 2014.

Vem tar hand om resultatet

Miljösamverkan Sverige och P4.

Genomförande
Tidplan
Budget

Dokumentation

Mötesstruktur
Bilagor

Se tids- och aktivitetsplan
Projektet startar 15 jan och avslutas i juni 2013. Se tids- och aktivitetsplan
Projektledarens lön, kostnader för projektdeltagarnas resor och övernattningar.
Projektdeltagarnas arbetstid bekostas av respektive arbetsgivare, preliminärt uppskattas den
till 2-3 arbetsveckor per deltagare.
Ev kostnad för layout av broschyr
All dokumentation ska samlas på projektets grupparbetsplats. Alla checkar in och ut
dokumenten vid arbete på grupparbetsplatsen. Versionshantering ska användas.
Minnesanteckningar ska föras vid varje träff/möte. Carina skriver på träffarna. Anteckningar
förs enligt ett rullande schema på telefonmöten.
Kort sammanfattning och utvärdering av hur arbetet med projektet har genomförts med
avseende på tidsåtgång, mötesstruktur etc görs i samband med projektavslut.
Regelbundna projektgruppsträffar och telefonmöten ska hållas efter behov. Delar av
projektet kan hanteras i mindre grupper med varierande gruppsammansättning.
1. Kommunikationsplan
2. Tid- och aktivitetsplan
3. Kontaktlista

