2018-03-22
Projektplan för tillsynsvägledning inom gröna frågor

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.
Tillsynsvägledning inom gröna frågor är ett sådant delprojekt.

Bakgrund

Vid analys av vilken tid länsstyrelserna lägger på tillsynsvägledning, framgår att en stor andel av länen genomför
ingen eller endast mycket liten mängd tillsynsvägledning gentemot länets kommuner.
Sedan miljöbalkens tillkomst har kommuner möjlighet att bilda egna områdesskydd. Detta innebär att
kommunerna även har tillsynsansvaret för dessa. Vidare har samtliga kommuner i landet, sedan ändringarna i
strandskyddslagstiftningen 2009, tillsynsansvaret för strandskyddstillsynen för alla strandskyddsområden utanför
statligt skyddade områden.
Genom åren har allt fler kommunala områdesskydd bildats. Tillsammans med strandskyddsansvaret finns nu ett
stort tillsynsansvar hos kommunerna. Detta tillsynsansvar är relativt nytt för många handläggare på kommunerna,
där tillsynskompetensen för dessa frågor ibland är liten. Behovet av tillsynsvägledning är därför stort.

Syfte

Projektet syftar till att få igång länsstyrelsernas tillsynsvägledning (tvl) inom naturvårdstillsyn samt att få
kommunerna att bedriva mer naturvårdstillsyn.

Mål

Ta fram material som stöttar länen i att bedriva tillsynsvägledning. En utvecklad samarbetsyta ska finnas på Grön
tillsyn och prövning.
Att skapa förutsättningar för samsyn och ett effektivt tillsynsvägledningsarbete för länsstyrelserna.
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Avgränsningar

Vägledning om tillsyn inom kommunalt bildade områdesskydd, strandskydd samt delegerade tillsynsfrågor inom
naturvård och friluftsliv, t ex samråd 12:6 MB och stängselgenombrott 26:11 MB.

Kritiska
framgångsfaktorer

Att länsstyrelserna planerar in tillsynsvägledning i sina verksamheter.
Kunskap om hur tillsynsmyndigheter bedriver strandskyddstillsyn (vi är beroende av att länsstyrelsernas egna
tillsyn utvecklas).

Utvärdering och
förtydligande av
när projektet är
avslutat
Genomförande

Projektet avslutas i december 2018.
Samarbetsytan för tillsynsvägledning ska vara aktiv.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ta fram en mall för tillsynsvägledningsplan för naturvård,
Ta fram stöd för tillsynsvägledning inom olika ämnen,
Tydliggöra vad länsstyrelsen ska vägleda om,
Arbeta med jävsproblematiken,
Ge exempel på vad som kan göras,
Ta fram förslag på miniminivåer för tillsyn,
Utveckla samarbetsytan för tillsynsvägledning natur,
Kommunicera underlag som tas fram genom webbinarium,
Arbeta fram en mall för uppföljning av kommunal naturvårdstillsyn (synkas med pågående projekt om
kommuntillsyn),
Lansera materialet vid Naturvårdsverkets naturvårdshandläggarträff i december 2018.

Tidplan

Genomförande

2018
jan feb mars april maj Juni juli aug sep okt nov dec

Planering och förberedelser
Samla in och bearbeta tvl-material och erfarenheter
Utforma förslag till tvl-material och metoder
Ordna samarbetsytan
Presentera tvl-material och metoder

Planering, feb-mars
Samla in exempel och utforma tillsynvägledningsmaterial, april-juni 2018
Utforma
Remiss, bearbetning och webbinarie, augusti-oktober 2018
Naturvårdsverkets naturvårdshandläggarträff, december 2018
Tre veckors arbete per person, alltså sammantaget 120 timmar (30 persondagar).

Budget
Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Miljösamverkan Sverige.

Vem tar hand om
resultatet
Samarbetsytan utvecklas med framtaget material.

Dokumentation
Regelbundna möten i arbetsgruppen för Grön utveckling

Mötesstruktur
Bilagor

Bilaga 1: Kommunikationsplan
Bilaga 2: Tid- och aktivitetsplan

