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Projektplan för Strandskyddswebbar 2018

Uppdrag

Bakgrund

Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och
att inom ramen för det arbeta fram olika handläggarstöd.
Miljösamverkan Sverige har tagit på sig rollen att driva strandskyddsdelegationen.se och strandskyddsdomar.se
under 2017–2018.
En delegation inrättades av regeringen 2013 med uppdrag att utföra och samordna en informations- och
kunskapsinsats när det gäller frågor som berör tillämpningen av strandskyddsreglerna. Delegationen utgjorde en
arena för erfarenhetsutbyte och dialog. Syftet med delegationens arbete var att bidra till kompetensutveckling när
det gäller tillämpningen av strandskyddsreglerna i miljöbalken och plan- och bygglagen och förutsättningar för en
nationellt harmoniserad tillämpning av strandskyddsreglerna. Ansvarigt departement var Näringsdepartementet.
Delegationen arbetade aktivt med erfarenhetsutbyten och byggde upp två webbplatser
www.strandskyddsdelegationen.se och www.strandskyddsdomar.se
Delegationen hade ett förslag på fortsatt förvaltning som av olika anledningar inte var genomförbart. Relevanta
centrala myndigheter var inte heller intresserade av att överta webbplatserna. Under 2016 förvaltade
Näringsdepartementet webbplatserna men sedan januari 2017 har Miljösamverkan Sverige tagit hand om detta.
Naturvårdsverket bidrar med finansieringen.

Syfte

Syftet med detta projekt är att på ett smidigt och bra sätt överlämna strandskyddswebbarna till Förvaltningsobjekt
(FO) Natur.

Mål

Mål för projektet:
• Vi ska uppdatera Strandskyddsdomar.se med relevanta vägledande domar för 2017 samt möjligen första
halvåret 2018.
• Miljösamverkan Sverige ska senast i december 2018 lämnar över ansvaret för strandskyddswebbarna till
FO Natur.

Styrgrupp

Miljösamverkan Sveriges styrgrupp
Carina Lif, projektledare för Miljösamverkan Sverige

Projektledare

Projektgrupp

Kristina Höök Patriksson Länsstyrelsen Västra Götaland
Johan Larsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Jessica Ademark, FO Natur

Projektfaddrar

Elisabet Ardö och Magnus Eklund

Referensgrupp

Ej relevant

Avgränsningar

Vi ska inte arbeta med en ändrad struktur på de båda webbplatserna utan enbart förvalta det nuvarande. Kristina
Höök Patriksson har ”städat” strandskyddsdelegationen.se i slutet av 2017.

Kritiska
framgångsfaktorer

Att Johan Larsson har tid för att uppdatera Strandskyddsdomar.se
Att FO Natur accepterar övertagande av webbplatserna.
FO Natur behöver även anlita objektsspecialister för webbsidorna.

Utvärdering och
förtydligande av
när projektet är
avslutat

Projektet avslutas i dec 2018. Antingen genom att webbplatserna tas över av FO Natur alternativt stänger vi ned
dem.

Genomförande

Under 2018 ska projektet genomföra:
• Fortlöpande dialog med FO Natur
• Framtagande av ett lösningsförslag till FO Natur
• Parallellt uppdateras Strandskyddsdomar.se med vägledande domar från 2017.
• Kommunikation till berörda myndigheter att FO Natur driver webbarna.
Projektet pågår under större delen av året och avslutas senast i december 2018.

Tidplan
Budget

Naturvårdsverket finansierar driften av webbplatserna. Vi har också en mindre summa som gör att vi kan ersätta
Johan Larsson och Kristina Höök Patriksson.

Vem tar hand om
resultatet

Förvaltningsorganisation Natur

Dokumentation

All dokumentation sker på grupparbetsplatsen för Strandskyddsdelegationen

Mötesstruktur

Möten sker främst via Skype och dokumenteras på grupparbetsplatsen för Strandskyddsdelegationen
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