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Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2012
Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet utifrån syfte och uppsatta mål. Det har inneburit olika insatser för att möjliggöra en bättre och ökad resurseffektiv samverkan kring miljötillsynsarbetet i länet och därmed en
medverkan till en framgångsrik och långsiktig hållbar utveckling i Värmland.
Miljösamverkan Värmland har ett givande samarbete med övriga Miljösamverkan i Sverige och
länsstyrelsen.

Genomförda aktiviteter och dess resultat
Utbildningar/handläggarträffar, ej kopplade till delprojekt
19 januari 2012

31 januari 2012

21 februari 2012

20 mars 2012

28 mars 2012

Seminarium ”Stickande och skärande verksamheter”.
Vid detta tillfälle inbjöds verksamma tatuerare/piercare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer från Värmland, Örebro och Dalarnas län.
Uppslutningen och intresset från verksamhetsutövarna var stort. Total deltagarantal var 47 varav 19 var verksamhetsutövare.
Från Värmland deltog 9 kommuner och länsstyrelsen.
Föreläsare var Jens Bergström, Sveriges Registrerade tatuerare (SRT), Johan Lexhagen, Association of safe piercing (ASAP), Socialstyrelsen och Smittskydd Värmland.
Nätverksträff för handläggare med tillsyn inom vattenskyddsområden.
Diskussion rörande handläggning av anmälning/tillstånd/dispenser vid t ex gödselspridning, jord/bergvärme med mera.
21 deltagare från 10 kommuner och länsstyrelsen.
Handläggarträff.
 Räddningstjänstens roll vid miljöolyckor, Morgan Palmqvist, miljörestvärdeledare
 Hur handläggs ärenden på kronofogden rörande verkställighet och rättelse på
den felandes bekostnad? Mikael Sundeman, kronofogden.
 Erfarenhetsutbyte
36 deltagare inkl föreläsare från 12 kommuner och länsstyrelsen.
Miljötillsyn och Energirådgiving – samverkan i energifrågor.
Seminarium riktad till energi/klimatrådgivare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer. 53 deltagare inkl. föreläsare, från 11 värmlandskommuner, och från 5 kommuner inom Örebro län samt länsstyrelsen och Region Värmland. Seminariet arrangerades i samverkan med Region Värmland och länsstyrelsen.
Föreläsare:
Magnus Sjöström, Energimyndigheten,
Enver Memic, energi-och klimatrådgivare, Norrköping
David Hansevi, miljö/energi- och klimatrådgivare, Mjölby
Peter Sjö, miljöinspektör, Falun
Kristina Dersjö, Energikontor Värmland
Fredrik Holm, klimat- och miljöstrateg länsstyrelsen.
Handläggarträff lantbrukstillsyn.
Diskussionsträff föranledd av Jordbruksverkets tillsynsprojekt ”effektiv näring”
11 deltagare från 10 kommuner och länsstyrelsen. Föreläsare; Gunnar Nilsson och
Anna Bjuréus, Länsstyrelsen.
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22 maj 2012

13 september 2012

28 september 2012

16 oktober 2012

24 oktober 2012

13 november 2012

27 november 2012

Handläggarträff med fokus på bullerklagomål.
Utöver en genomgång av hur bullerklagomål hanteras av miljöförvaltningen i Göteborg, hölls en gruppdiskussion rörande uttag av taxor och avgifter enligt den
modell som presenterades i kursen kommunikation och bemötande. Föreläsare
miljö- och hälsoskyddsinspektör Maria Andersson, Göteborgs stad.
21 deltagare från 13 kommuner och länsstyrelsen.
Nätverksträff – handläggning av köldmedier.
Robert Olsén M.R. Kyl & Värme i Kristinehamn visar handläggarna hur en läckagekontroll går till. Under eftermiddagen fanns möjlighet att utbyta erfarenheter
runt handläggarnas rutiner.
12 deltagare från 10 kommuner och länsstyrelsen.
Bullerutbildning.
Martin Almgren, ÅF, föreläser om Buller och ljudmätningar.
28 handläggare från 12 kommuner och länsstyrelsen.
Naturvårdsverket håller ”Avfallsdag” på länsstyrelsen angående nya regler och om
vad som är på gång i övrigt gällande avfall.
15 handläggare från 5 kommuner och länsstyrelsen.
Diskussionsmöte om olyckor och bränder inom vattenskyddsområden eller andra
känsliga naturområden.
Samarrangemang med länsstyrelsen och Räddningstjänsten Karlstadsregionen.
Totalt 53 deltagare från miljö och tekniska förvaltningar, MSB, Räddningstjänster,
försäkringsbolag och länsstyrelsen. Representanter från 7 värmlandskommuner.
Miljöjuridik för handläggare och förtroendevalda.
Juristen Jonas Christensen föreläste om miljöjuridik och förvaltningsrätt för 40
inspektörer på förmiddagen och 33 förtroendevalda på eftermiddagen.
Sammanlagt 73 deltagare från 12 kommuner.
Träff med miljöåklagare och miljöprövningsdelegationen.
Samarrangemang med länsstyrelsen. Presentation av riksenheten för miljö- och
arbetsmiljömål (REMA). Genomgång av tre ärenden från Värmland där åtal ej
väckts. Presentation av miljöprövningsdelegationen (MPD) på eftermiddagen.
37 handläggare/chefer från 11 kommuner. 14 personer från länsstyrelsen.

Delprojekt – Tillsyn stora avloppsanläggningar
Projektet har pågått under 2012 och har följt uppdragsbeskrivningen. Delprojektledare är Åke
Bergqvist, Sunne och ytterligare 5 inspektörer deltar i arbetet. Inom delprojektet har handledning
för tillsyn tagits fram inklusive checklista för inspektion. Även en tillsynskampanj ingår i projektet. Allt material som framtagits finns tillgängligt på Miljösamverkans hemsida. Projektet kommer
att fortgå 2013, då fokus kommer att ligga på anläggningar 200-2000 pe.
Genomförda aktiviteter inom delprojektet
28 augusti 2012

Nätverksträff – handläggning av avloppsanläggningar 26-200 pe.
13 deltagare från 7 kommuner och länsstyrelsen.

Kommunbesök
Under våren 2012 genomfördes kommunbesök på samtliga miljökontor utom Filipstad, Hagfors
och Grums. En muntlig utvärdering av 2011 års verksamhet skedde vid dessa möten då olika
kurser/träffar diskuterades med avseende på genomförande och vilken nytta förvaltningen haft
av utbildningarna. Miljösamverkan Värmlands fortsatta inriktning och verksamhet diskuterades
också. Miljökontoren var genomgående mycket positiva till de kurser/träffar som varit. Flera
förslag på utbildningar/nätverk/arbetsformer inför framtiden kom upp och noterades.
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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.
Året i siffror
Miljösamverkan har i år haft 14 medlemmar vilket omfattar samtliga 16 kommuner i länet. Totalt
berörs ca 100 handläggare och chefer ute i kommunerna. Av dessa är ca 65 % kvinnor och 35 %
män. Miljösamverkan har haft ca 300 deltagare på de kurser och träffar som anordnats under året.
Det betyder att varje handläggare/chef har deltagit i genomsnitt vid 3 tillfällen under året.

Utvärdering
Utvärdering av kursers/utbildningstillfällens genomförande görs normalt i direkt anslutning desamma. En större utvärdering för att verkligen få reda på om kursdeltagarna har haft nytta av
kurser, delprojekt och tillsynsvägledningar i det dagliga arbetet kommer att ske under början av
2013.

Information och spridning av projektresultat
Allt material som tas fram inom Miljösamverkan publiceras på hemsidan,
www.miljosamverkanvarmland.se. Vissa dokument finns på ett lösenordsskyddat intranät. Utöver
hemsidan används i första hand handläggarträffar, miljöchefsträffar, nyhetsbrev, e-post och Facebook för att informera om miljösamverkans verksamhet och resultat.

Ekonomisk redovisning
Den ekonomiska redovisningen för året ser lite konstig ut på intäktssidan. Detta beror på att medel för projektet rekvireras i efterhand från Region Värmland och länsstyrelsen.
De 150 000 kronorna från länsstyrelsen härrör från 2010 då det årliga stödet, av misstag, inte
rekvirerades. I januari 2013 överförs projektmedel för 2012 från länsstyrelsen och Region Värmland till projektet.
Intäkter
Region Värmland
Länsstyrelsen
Medlemsavgifter
Kursavgifter
Summa:

0
150 000
450 000
83 800
683 800

Utgifter
Projektledare
Data/tele/webb
Resor/kurser projektledare
Arvoden föreläsare
Omkostnader kurser
Summa:

584 600
17 800
6 400
93 400
71 900
774 200

Summering
Miljösamverkan Värmland har medverkat till ökad samverkan, resurseffektivt samarbete och
samutnyttjande av kompetenser. Detta inom ramen för de genomförda delprojekten samt gemensamma handläggarträffar och utbildningsdagar. Deltagarantalen har varit höga på samtliga anordnade aktiviteter under året.

Karlstad 2013-01-04
Eddie Persson
Projektledare
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