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Projektplan för projektet Handläggarstöd för prövning av markavvattning  

Uppdrag 
Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverket att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen 
för det arbeta fram olika handläggarstöd. 
 
På förslag av Mats Rydgård ingår denna aktivitet i 2019 års verksamhet då medel fanns till förfogande. 
 
Styrgruppen för Miljösamverkan Sverige valde att låta projektet Handläggarstöd för prövning av 
markavvattning ingå i verksamheten för 2019. Förslaget fastställdes efter att chefsgruppen för 
vattenverksamhet hade tillstyrkt projektet. 
 

Bakgrund  
Naturvårdsverket har en hemsida för vägledning om markavvattning. Det är inget direkt handläggarstöd 
eftersom det saknas mallar och checklistor och dylikt. Markavvattning är den enda prövningen som sker hos 
länsstyrelserna enligt 11 kapitlet i miljöbalken. Det är till antalet ganska få ärenden då det i södra och 
mellersta Sverige samt inom Ramsar-områden råder ett förbud. Men prövningen sker i flera steg då det krävs 
dispens och ofta även samråd innan tillstånd kan meddelas. Vissa tillståndsärenden ska hanteras av 
miljöprövningsdelegationen eller mark- och miljödomstolen. Då de flesta som handlägger vattenverksamhet 
bara får kontakt med enstaka prövningsärenden om markavvattning kan ett handläggarstöd vara till god hjälp. 
En utgångspunkt är att omarbeta mallar mm från ärenden om prövning enligt 9 kap. hos 
miljöskyddsavdelningen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län, en annan att använda text i 
Naturvårdsverkets vägledning för markavvattning. 
 

Syfte 
Syftet med projektet är att:  

1. Bidra till ökad samsyn mellan länsstyrelserna och ett effektivare arbete när det gäller prövning av 
markavvattning.  

2. Underlätta för handläggarna i arbetet med prövning av markavvattning. 
 

  



Mål 
Projektets mål är att:  

1. Möjliggöra samsyn kring prövning av markavvattning inom länsstyrelserna.  
2. Länsstyrelsen ska arbeta mera strukturerat med prövning av markavvattning.  
3. Handläggare som arbetar med prövning av markavvattning känner sig stärkta i sin roll och har tillgång till 

rätt verktyg/hjälpmedel.  
 

Styrgrupp 
Miljösamverkan Sveriges styrgrupp.  

Verksamhetsledare 
Ingela Höök, verksamhetsledare för Miljösamverkan Sverige 

Projektledare 
Mats Rydgård, projektledare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
 

Projektgrupp  
Mats Rydgård, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Karl Johan Bergh, Länsstyrelsen Gävleborg 
Stöt Ulrika Andersson, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Peter Andersson, Länsstyrelsen i Värmlands län 
Maria Nitare, Länsstyrelsen i Skåne län (vecka 47 samt efter nyår) 
 

Projektfaddrar 
Ingela Höök medverkar i stället för projektfaddrar. 
 

Referensgrupp 
Peder Eriksson, Länsstyrelsen i Örebro län 
Kristian Wennberg, Länsstyrelsen i Skåne län 
Sara Andersson, Naturvårdsverket 
Tilla Larsson, Jordbruksverket 
Åsa Lundberg, Skogsstyrelsen 
 

Avgränsningar 
Projektet ska inte arbeta med  

• Annan tillståndsprövning av vattenverksamhet 
• Omprövning av markavvattning 
• Anmälan av anmälningspliktig vattenverksamhet 
• Anmälan om rensning 
• Smart documents i Platina 

 



Kritiska 
framgångsfaktorer 

För att projektet ska få framgång krävs att:  
• projektettiden räcker för att omarbeta och ta fram allt material  
• det blir ett bra och pedagogiskt material  
• materialet blir känt och använt  

 

Utvärdering och 
förtydligande av när 
projektet är avslutat 

Projektet är avslutat när de olika aktiviteterna är genomförda. 
Utvärdering görs enligt mall. 

Genomförande  
Projektet ska genomföra följande: 

1. Omarbeta processchema från gemensam inlämningsfunktion för skogsägare 
2. Omarbeta hjälpmedel för effektiv prövning av markavvattning, exempelvis rutiner, mallar, checklistor 

och göra de tillägg som behövs för prövning av markavvattning 
3. Arrangera ett webbinarium för handläggare av prövning av markavvattning.  

 

Tidplan 
Projektet startar i oktober 2019 och arbete pågår främst till och med december 2019. 
Webbinarium genomförs i mars 2020. 
 

Budget 
Projektledarens lön, 50 000 kronor, inklusive OH för inomstatlig verksamhet enligt Örebromodellen. 
Dessutom bidrar Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vattenavdelningen med motsvarande belopp. 
  

Vem tar hand om 
resultatet 

Projektresultatet presenteras på samarbetsytan Vatten och miljömål. Framöver kan det även presenteras på 
hemsida för Miljösamverkan Sverige. 

Dokumentation 
All dokumentation samlas till att börja med under mappen Handläggarstöd prövning markavvattning under 
Dokument på samarbetsytan Vattenverksamhet under Vatten och miljömål. Därefter görs en ny samarbetsyta 
för Handläggarstöd för prövning av markavvattning. 
 

Mötesstruktur 
Möten sker med verksamhetsledaren Ingela Höök. En projektgrupp bör helst tillskapas som bör ha ett par 
möten alternativt ombeds utvalda handläggare att granska urval av texter, rutiner och mallar. Generellt 
handläggarstöd ges möjlighet att granska nya texter om rutiner som omfattar Platina.  
 

Kommunikationsplan 
Information till berörda målgrupper lämnas vid ett antal tillfällen, se kommunikationsplan.  

Bilagor 
1. Kommunikationsplan 
2. Tid och aktivitetsplan 



 
  



Kommunikationsplan       BILAGA 1 
Syfte med 
kommunikationen 

Målgrupp Kommunikationsmål 
gärna SMARTA 

Uppföljning av målen Valda kanaler för 
kommunikationen 

Tidplan Ansvar, ev 
kostnader 
 

Bred information om 
att projektet startat 

 

Chefsnätverket för 
vattenverksamhet, 
handläggare av 
vattenverksamhet  

Våra målgrupper inom 
länsstyrelserna har fått 
information om projektets 
pågående arbete. 

När och hur har 
information lämnats? 

Handläggare av 
vattenverksamhet 
via sändlistorna lst-
vatten och lst- 
markavvattning 

Oktober 2019 Mats 

Förankra projektet 
när projektplanen är 
godkänd av 
styrgrupp 

 

Chefsnätverket för 
vattenverksamhet. 

En viktig målgrupp vid 
länsstyrelserna har fått 
information om 
projektgruppens pågående 
arbete. 

När och hur har 
information lämnats? 

Möte eller e-post till 
vattenchefer 

oktober 2019  Mats 

Förankra och styra 
projektet 

Verksamhetsledare 
Ingela Höök 

   Oktober – 
December 
2019 

Mats 

       
Marknadsföra och 
sprida projektresultat 

Våra målgrupper 
inom 
länsstyrelserna. Så 
småningom även 
utanför 
länsstyrelserna. 

Våra målgrupper inom 
länsstyrelserna har fått 
information projektets 
slutresultat. 

Slutresultatet ska ha 
kommunicerats 
innan projektet 
avslutas   

Förslag på kanaler:  

• Webb, 
Miljösamverkan 
Sverige och 
Miljösamverkan  

• E-post till Mvdir  
• Information på 

samarbetsytor för 
Vatten och 
miljömål   

• Webbinarium 
• Handläggarträff 

Januari –Mars 
2019 

Mats/Ingela  



Tid och aktivitetsplan      BILAGA 2 
Vad Kommentar När Vem 

Genomförande    

Projektstart   Slutet av oktober 2019 Mats 

Möte med 
projektfaddrar/verksamhetsledare 

  Mats 

Möte med projektgrupp  Slutet av oktober 2019, 
avstämning i december 
2019, däremellan främst 
korrespondens per mail 
och bearbetning av 
dokument på 
samarbetsytan vatten och 
miljömål. 

Mats 

Godkännande av projektplan  Styrgrupp/Ingela Höök ska godkänna projektplanen  24/10 2019 Mats 

Omarbeta länkdokument med 
underdokument för prövning 
enligt 9 kap miljöbalken till 
prövning av markavvattning 

 Oktober-december 2019 Mats och projektgruppen 

Omarbeta vägledning för 
markavvattning så löptexten 
kopplar till mallar och 
checklistor . 

Exempelvis rutiner, mallar, checklistor och göra de 
tillägg som behövs för prövning av markavvattning 

Oktober-december 2019 Mats och projektgruppen 

Avslutning av projekt     

Delning av projektresultat till 
vattenverksamhetschefsgruppen. 

Rapporter som tas fram inom MSS ska skickas för 
delning till vattenverksamhetschefsgruppen. Remisstiden 
ska vara minst två veckor. 

December 2019 Mats 



Godkännande av färdigt material Styrgrupp/Ingela Höök ska ha tillgång till det färdiga 
projektresultatet i god tid (minst två veckor) inför det att 
projektet avslutas och förhoppningsvis godkänns.  

December 2019 Mats 

Vid avslutning av projektet Informera Miljönätverket och berörda centrala verk om 
projektresultatet med uppmaning att sprida 
projektresultatet inom sin organisation. Kontaktpersoner 
och chefer har ett ansvar för detta. 

Januari-mars 2020 Mats 

Redovisning på samarbetsyta 
Vatten och miljömål. (Så 
småningom även på hemsida för 
Miljösamverkan Sverige) 

 Januari - mars 2020 Mats/Ingela  

Webbinarium  Mars 2020 Mats och projektgruppen 

Uppföljning och utvärdering 
av projektet 

   

Utvärdering av 
projektgruppens arbete 

Mall finns. En sammanställning av utvärderingen 
presenteras för verksamhetsledaren. Planera in 
utvärderingen redan vid projektets start. 

 Mats 

Uppföljning av resultat  Fundera över om det är lämpligt att göra en uppföljning 
efter en viss tid för att försöka få en bild av om resultatet 
används. Ev. med utvalda frågor efter ett – två år. 

 Mats 
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