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Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2010
Miljösamverkan Värmland är ett flerårigt projekt som startade 2008 och bedrivs i samverkan
mellan Region Värmland, Länsstyrelsen och 15 av länets kommuner.
Det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland är att medverka till ökad samverkan,
möjliggöra resurseffektivt samarbete och samnyttjande av kompetenser för att åstadkomma en
framgångsrik och långsiktig hållbar utveckling i Värmland.

Delprojekt
Under året har två delprojekt slutförts, dels avfall med inriktning på schaktmassor dels tillsyn
på lantbruk. Dessutom har miljösamverkan stöttat Naturvårdsverkets kampanj” små avloppingen skitsak”.

Avfall med inriktning schaktmassor
Delprojektet Avfall med inriktning schaktmassor startade i november 2008 och slutfördes
våren 2010. Delprojektet samarbetade med Miljösamverkan Västra Götaland. Samarbetet var
framgångsrikt har fått nationell status.
Kompetenshöjande insatser har genomförts i form av träffar med bl.a. Naturvårdsverket. En
tillsynshandledning har tagits fram för hantering av ärenden inom masshantering samt
informationsblad till verksamhetsutövare.
Utbildningar inom delprojektet:
25 mars 2010
Kurs: Hantering av schaktmassor
Föreläsare: Carl Mikael Strauss, Naturvårdsverket
Per Schillander, Vägverket
Sweco och Karlstad kommun, Teknik och fastighetsförvaltningen
Ca 50 deltagare från kommuner, länsstyrelsen och näringsliv. Samma
koncept genomfördes i Göteborg den 26 mars 2010.

Tillsyn lantbruk
Projektet har pågått november 2009 - oktober 2010 och har följt uppdragsbeskrivningen.
Delprojektledare har varit Susanna Holmgren, Eda och ytterligare 4 inspektörer har deltagit i
arbetet.
Bland annat har checklista för inspektion, anmälningsblankett enligt miljöbalken,
informationsblad, handläggningsrutiner tagits fram. Allt material finns tillgängligt på
Miljösamverkans hemsida. Projektgruppen har haft möte med företrädare för LRF rörande
projektet.
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Utbildningar inom delprojektet:
5 maj 2010
Kurs Bekämpningsmedel i lantbruk
14 deltagare från 10 kommuner och länsstyrelsen
Föreläsare: Gunnar Nilsson, lantbruksenheten, Länsstyrelsen
6 okt 2010
Kurs Miljötillsyn på lantbruk
10 deltagare från 9 kommuner och länsstyrelsen
Kursen var främst inriktad på gödselhantering, en gemensam
inspektion gjordes på Lilleruds lantbruksskola.
Föreläsare: Bertil Albertsson, Jordbruksverket

Små avlopp – ingen skitsak
Miljösamverkan har stöttat Naturvårdsverkets projekt, ”små avlopp-ingen skitsak” bland
annat genom att ta fram ett utställningsmaterial i form av 7 st planscher om enskilda avlopp
som används av ett flertal kommuner.
Reviderad blankett för ansökan om enskild avloppsanläggning har tagits fram.
Utbildning
26-27 maj 2010

Kurs Avloppsutbildar- utbildning
17 deltagare från 7 kommuner och länsstyrelsen
Syftet var att stötta naturvårdsverkets projekt ”små avlopp – ingen
skitsak”. Utbildning i hur man håller informationsmöte om små
avlopp för fastighetsägare. Deltagarna erhöll en power-point
presentation att använda vid egna informationsmöten.
Föreläsare: Mats Johansson, Avloppsguiden.

Genomförda aktiviteter och dess resultat
Utöver delprojekten har följande aktivteter och utbildningar genomförts;
Utbildningar/ handläggarträffar, ej kopplade till delprojekt
27 jan 2010

Miljöträff – handläggare
20 deltagare från 9 kommuner och länsstyrelsen
* erfarenhetsutbyte
* info från Tillsyns och föreskriftsrådet
* info om pågående projekt

16 feb 2010

Kurs Buller och ventilation -tillsyn i praktiken
30 deltagare från 10 Värmlandskommuner och kommuner i Västra
Götaland och Örebro län
Föreläsare: Ingemar G Andersson IGA-Konsult, Göteborg
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8 sep 2010

Handläggarträff, Miljö- resp hälsoskydd
28 deltagare från 10 kommuner och länsstyrelsen
* info från länsstyrelsen
* info från Socialstyrelsen
* erfarenhetsutbyte

14 sep 2010

Kurs- Förvaltningsrätt med utgångspunkt från ärendehantering
enligt miljöbalken
48 deltagare från 11 kommuner och länsstyrelsen
Föreläsare Helena Emanuelsson och Ann Dahlberg, jurister på
Göteborgs miljöförvaltning
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Samverkan med övriga miljösamverkan i Sverige
Projektledaren deltar i ett nätverk med projektledare för liknande miljösamverkan i andra län
och med miljösamverkan Sverige som är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser,
Naturvårdsverket och Socialstyrelsen. Nätverket har träffats vid två tillfällen under året för
erfarenhetsutbyte och samarbete.

Utvärdering
En enkät har sänts ut till kommunerna dels för utvärdering av gjorda delprojekt dels för
önskemål om kommande delprojekt/utbildningsinsatser. Av utvärderingen som gjorts av två
av projekten, schaktmassor och enskilda avlopp, framkom att många kommuner haft nytta av
projekten och att materialet helt eller delvis har används.

Information och spridning av projektresultatet
I princip allt material som tas fram inom Miljösamverkan publiceras på hemsidan,
www.miljosamverkanvarmland.se. Vissa dokument finns på ett lösenordsskyddat intranät.
Under 2010 har ett nytt webbpubliceringsverktyg tagits i bruk då det föregående var
otidsenligt och icke brukarvänligt. Utöver hemsidan används i första hand handläggarträffar,
miljöchefsträffar, e-post för att informera om miljösamverkans verksamhet och resultat.

Karlstad 2010-12-27

Britt Carlsson
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