Justerad 2018-05-03
Projektplan för Strategisk naturvårdstillsyn

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 har Miljösamverkan Sverige ansökt och beviljats medel av Naturvårdsverket för att
genomföra projektet ”Grön utveckling”. Projektet innehåller flera delprojekt som sammantaget ska bidra till utveckling av
den gröna tillsynen och tillsynsvägledningen på länsstyrelserna. Strategisk naturvårdstillsyn är ett av projekten.

Bakgrund

Syfte
Mål

Miljösamverkan Sverige har under 2017 genomfört en kartläggning av länsstyrelsernas arbete med grön tillsyn och
prövning. Av kartläggningen har det framkommit att länsstyrelserna arbetar väldigt olika med dessa frågor. Det finns ett
behov av att ge förslag på riktning i arbetet och att försöka ge möjlighet till mera samsyn. Fokus på tillsyn inom
naturvårdsområdet behöver öka för att säkerställa syftet med miljöbalken. Tillsynsarbetet behöver i många fall prioriteras
i förhållande till prövning.
Att få en nationellt mer likvärdig och jämförbar naturvårdstillsyn som är väl prioriterad utifrån det rimliga och faktiska
tillsynsbehov som föreligger regionalt.
Projektet ska tillhandahålla underlag och hjälp på vägen vid fortsatt arbete på länen i att utveckla tillsynsarbetet.
Faktaunderlag för olika tillsynsstrategier och en ökad samsyn av innehåll och ambitionsnivå i Behovsutredning (BU) (inkl
objektsregister) och Tillsynsplan (TP) och ökad jämförbarhet mellan länen. För att uppnå detta behöver projektet definiera
den lägsta nivå som behövs för att tillsynen ska säkerställa syftet med de olika skydden inom naturvårdsområdet. Utifrån
uppföljning av tidigare års naturvårdstillsyn vill vi ta fram målindex för fördelning av de olika tillsynsaktiviteterna.
Exempelvis:
• relationen mellan tid för prövning relativt tillsyn av skyddsbestämmelserna samt uppföljande tillsyn av beslut
(samt vilken typ av beslut som borde följas upp).
• andel uppföljda dispens-/tillståndsbeslut
• andel egeninitierad tillsyn jämfört med händelsestyrd tillsyn.
• tidsintervall mellan tillsynsbesök för vissa tillsynsobjekt.
Miljösamverkan Sveriges styrgrupp

Styrgrupp
Lena Strömvall, projektledare, och Kristina Höök Patriksson, biträdande projektledare.

Projektledare

Magnus Eklund och Elisabet Ardö

Projektfaddrar
Referensgrupp

Utökad referensgrupp
XX, Länsstyrelsen i XX län?
Thomas Waara, Naturvårdsverket
Malin Almquist, Naturvårdsverket
Vanlig referensgrupp
Gröna chefsgruppen
Projektet tar fram lämpliga strategier för naturvårdstillsyn. Eventuellt genomförande ingår inte i projektet.

Avgränsningar
Kritiska
framgångsfaktorer

Samverkan med projekten Tillsynsvägledning inom gröna frågor samt Stärkt grön tillsyn II
Att deltagarna lyckas avsätta nödvändig tid för att arbeta med projektet.
Att förankring av projeketets arbete och resultat lyckas.
Projektet är avslutat när en rapport är framtagen och lanserad hos naturvårdscheferna.

Utvärdering och
förtydligande av
när projektet är
avslutat
Genomförande

Projektet ska behandla en mängd olika delar för att få en sammanhållen strategi för naturvårdstillsyn. Analys behöver ske
av:
• BU (inkl objektsregister) och TP, hur de ska utvecklas så att de verkligen blir styrande dokument.
• Mål för tillsynen, tex indextal, andel planerad tillsyn m.m.
• Strategier för planering och genomförande av naturvårdstillsyn
Strategisk tillsynsmodell över egeninitierad kontra planerad tillsyn
Vilken typ av ärenden som bör följas upp
Stöd i hur en myndighet ska prioritera att begära rättelse vid en överträdelse, utifrån
proportionalitetsaspekten (möjlighet att nå framgång samt resursprioritering)
Tydliggöra för hur naturvårdstillsyn samspelar med övrigt naturvårdsarbete
Minst två delmoment ska vara klara under 2018, övriga delar slutförs under 2019.

Tidplan

2 månaders arbetstid vardera för Lena och Kristina, 2 veckor för ett norrlandslän och 1 vecka för NV

Budget
Naturvården inom länsstyrelserna och Gröna chefsgruppen.

Vem tar hand om
resultatet
Resultatet ska sammanfattas i en rapport som ska lanseras för berörda chefer och handläggare.

Dokumentation
Främst skypemöten men kan även bli något fysiskt möte.

Mötesstruktur
Bilagor

Kommunikationsplan, bilaga 1
Tid och aktivitetsplan, bilaga 2

