2018-05-14
Projektplan för EKOLOGISK KOMPENSATION

Uppdrag

Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverket att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det
arbeta fram olika handläggarstöd.
Inför 2018 års verksamhetsplanering kom ett förslag från Naturvårdsverket om ett projekt kring ekologisk
kompensation i prövningsprocessen. Styrgruppen valde att låta projektet ingå i förslag till verksamhetsplan för
2018. Förslaget fastställdes av styrgruppen efter det att Miljönätverket och Länsrådsgrupp 6 haft möjlighet att
lämna synpunkter.

Bakgrund

Syfte
Mål

Under den senaste femårsperioden har intresset för ekologisk kompensation ökat kraftigt hos myndigheter,
politiker och verksamhetsutövare, både internationellt och i Sverige. En kartläggning som Naturvårdsverket
genomförde år 2015 visade att det finns stora skillnader och inkonsekvenser i hur kompensation används vid
miljöbalksprövningar.
Naturvårdsverket publicerade i mars 2016 en handbok om ekologisk kompensation för att bidra till en ökad och
mer konsekvent tillämpning av miljöbalkens bestämmelser om kompensation. Handboken fokuserar i huvudsak
på de juridiska aspekterna av ekologisk kompensation, och i samband med remissen av handboken och i dialog
med användarna av handboken har en stor efterfrågan identifierats på fördjupad vägledning om de mer praktiska
aspekterna på hantering av frågor om ekologisk kompensation i ärendehandläggning på länsstyrelserna. För att
kunna gå vidare med sådan vägledning finns behov av att samla in länsstyrelsernas erfarenheter. Ekologisk
kompensation är fortfarande i stora delar en ny företeelse i ärendehandläggningen och det finns behov av utbyte
av erfarenheter mellan handläggare på olika länsstyrelser.
Öka medvetenheten och användandet av ekologisk kompensation. Underlätta hanteringen av ekologisk
kompensation i ärendehanteringen för handläggaren.
Projektmål:
Handläggarstöd för länsstyrelsernas handläggare.
Erfarenhetssammanställning.
Utbildning/workshop för länsstyrelsernas handläggare.
Identifiera ytterligare väglednings- och utvecklingsbehov efter att projektet är avslutat.
Effektmål:
Att ekologisk kompensation tillämpas i större utsträckning.
Att frågan om ekologisk kompensation alltid ska lyftas.
Att krav på ekologisk kompensation ställs där det är motiverat (bättre koppling mellan kvarstående skada och
krav på ekologisk kompensation än idag).

Miljösamverkan Sveriges styrgrupp:

Styrgrupp
Magnus Eklund, Länsstyrelsen Örebro
Elisabet Ardö, Länsstyrelsen Kronoberg
Gustav Enander, Länsstyrelsen Jönköping
Ingela Hiltula, Naturvårdsverket
Ann Lundström, Havs- och vattenmyndigheten
Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Ingela Svensson, Jordbruksverket,
Marina Wallén, Länsstyrelsen Jämtland
Anna Lejon, projektledare för Miljösamverkan Sverige

Projektledare
Projektgrupp

Jörgen Sundin, Naturvårdsverket
Lotta Lindeborg, Länsstyrelsen Kalmar (lämnar länsstyrelsen och avsade sig uppdraget 2018-05-22)
Lina Törnqvist, Länsstyrelsen Dalarna
Ida Agering, Länsstyrelsen Uppsala
Nina Rees, Länsstyrelsen Värmland
Alexander Segersäll, Länsstyrelsen Örebro

Projektfaddrar

Magnus Eklund, Länsstyrelsen Örebro,
Ingela Hiltula Naturvårdsverket
Ingen fastställd referensgrupp än, men förslag på representanter är:

Referensgrupp
Länsstyrelsehandläggare inom varierande kompetensområden
HaV
Boverket
Forskare (ekologer)
Universitetsjurist
Samhällsplanerare
Konsulter

Referensgruppen förväntas:
• Testa/granska handläggarstödet

Avgränsningar

Projektet ska inte arbeta med:
•
•
•
•

Beräkningsmodeller (kvantifiering av påverkan och nyttan av kompensationsåtgärder)
Grundläggande juridiska förutsättningar
Vilken åtgärd som ska utföras i vilken sorts naturtyp och verksamhet (eventuellt extra uppgift vid mer
pengar och förlängd projekttid)
Titta specifikt på ekologisk kompensation i infrastrukturprojekt genom Trafikverket (beroende på SOU:n:
”Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och
ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34)”) (eventuellt
extra uppgift vid mer pengar och förlängd projekttid)

För att projektet ska nå framgång krävs:

Kritiska
framgångsfaktorer

•
•
•

Att projektet når ut till tillräckligt många handläggare för inhämtande och spridande av information
Att projektgruppsmedlemmarna avsätter den arbetstid som behövs
Att tidsplan och delmål följs

Utvärdering och
förtydligande av
när projektet är
avslutat
Genomförande

Tidsplan
Budget

Utvärdering görs enligt mall. Projektet är avslutat när det redovisats för styrgruppen, styrgruppen godkänt
slutrapporten och materialet är överlämnat till Naturvårdsverket.

Projektet ska genomföra följande:
• Erfarenhetsinsamling och behovsutredning (dels genom enkät till länsstyrelsehandläggare och konsulter,
dels genom en miniworkshop/intervju med handläggare med varierande kompetensområden på
länsstyrelserna)
• Framtagande av handläggarstöd
• Utbildning/workshop
• Samarbetsyta? (tveksamt, är beroende av tidsåtgång)
Projektet ska vara klart och redovisat 2019-06-30
Projektledarens lön, kostnader för projektdeltagarnas resor och övernattningar finansieras genom projektmedel.
Projektgruppmedlemmarnas insats i form av arbetstid står respektive organisation för. Preliminärt uppskattas den
årliga arbetsinsatsen till tre (3) heltidsarbetsveckor per deltagare.

Vem tar hand om
resultatet

•

Naturvårdsverket

Dokumentation

•
•

Grupparbetsplatsen används
Alla checkar ut och in de dokument som en arbetar med
Minnesanteckningar förs vid alla skype-möten och fysiska möten

Mötesstruktur

•

Skype-möten var tredje (3e) vecka. Förbokade datum.

Bilagor

1. Kommunikationsplan
2. Tids- och aktivitetsplan
3. Riskanalys

•

