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Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2015
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 miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 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. Från och med 2014 permanentades Miljösamverkan Värmland och löper tillsvidare
med treåriga avstämningsperioder. Samtliga kommuner i länet har slutit ett samarbetsavtal för att
möjliggöra Miljösamverkans fortsatta existens.

Genomförda aktiviteter och dess resultat
16 januari

24-25 februari

10 mars

14 april

17 april

21 april

22 april

12 maj

27 maj

3 juni

19 augusti

Uppföljande möte skolprojektet – Erfarenhetutbyte mellan kommunerna och
avslut på detta mininätverk.
12 deltagare från 9 kommuner.
Utbildning dricksvatten – Tvådagars utbildning om dricksvattenutbrott. Föreläsare från Livsmedelsverket, VAKA, Smittskyddet och länsstyrelsen. Deltagare från
både miljö- och tekniska förvaltningar.
26 deltagare från 12 kommuner och länsstyrelsen.
Juridik för förtroendevalda – Jonas Christensen, Ekolagen föreläste för nämndledamöter och miljöchefer om myndighetsrollen och vår lagstiftning.
80 personer från 12 kommuner.
Studiebesök Miljöbolaget – Genomgång av företagets reningsteknik av metallhaltiga vätskor samt besök vid deras täta deponi för förorenade massor.
11 deltagare från 7 kommuner.
Webbinarium Industriutsläpp – Gemensamt följande av webbutsändning från
Naturvårdsverket genom Miljösamverkan Sverige. Intressant diskussion efteråt.
11 deltagare från 7 kommuner samt länsstyrelsen.
Nätverksträff små avlopp – Länsstyrelsen gick igenom svar på enkät som skickats ut till kommunerna. Diskussion fördes runt resultatet av enkäten.
18 deltagare från 10 kommuner samt länsstyrelsen.
Nätverksträff lantbruk - Tema integrerat växtskydd. Uppstartsmöte inför projekt
om integrerat växtskydd, mm. Länsstyrelsen informerade bl a.
10 deltagare från 9 kommuner samt länsstyrelsen.
Fortsatta luftmätningar – Gerturd Gybrant, länsstyrelsen gick igenom rapporten
från de gemensamma luftmätningarna som gjorts under 2012-2014. Diskussioner
om fortsatta mätningar 2015-2020.
13 deltagare från 10 kommuner samt länsstyrelsen.
Fortsatta luftmätningar, arbetsgrupp – Möte om fortsatta gemensamma luftmätningar där kommande upphandling mm diskuterades.
8 deltagare från 5 kommuner samt länsstyrelsen.
Dricksvattenseminarium – Livsmedelsverket höll utbildning i kontroll av vattenverk.
17 deltagare från 10 medlemskommuner samt länsstyrelsen. 5 deltagare från kommuner i Örebro län samt en deltagare från livsmedelsverket.
Arbetsgruppsmöte fortsatta luftmätningar – Tre konsulter inbjudna för att
presentera sina lösningar inför kommande offertförfrågan.
5 deltagare från 4 kommuner samt länsstyrelsen.
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27 augusti

1-2 september

23-24 september

1 oktober
15 oktober

9 november
11-12 november

17 november

15 december

18 december

Små avlopp – Heldag med tre föreläsare från HaV. Presentation av vägledning för
tillsyn.
26 deltagare från 13 kommuner samt länsstyrelsen och regeringskansliet.
Miljöchefsseminarium i Arvika – Psykologen Reino Wikmalm pratade om miljöchefens roll i organisationen och vad som gör att man trivs, respektive vantrivs i
rollen. Sedvanlig miljöchefsträff dag 2.
15 deltagare från 13 kommuner samt länsstyrelsen.
Studieresa livsmedel – Bussresa till Västerås med besök på mikrobryggeri, bageri
och köttindustri.
17 deltagare från 10 kommuner.
Nätverksträff flyktingboenden – Möte med Migrationsverket om nuläget i länet.
21 deltagare från 11 kommuner samt länsstyrelsen och räddningstjänsten.
Nätverksträff assistenter och nämndsekreterare – Diskussioner om fortsatt
nätverkande och utbildningsbehov.
9 assistenter från 6 kommuner.
Arbetsgruppsmöte luftmätningar
Seminarium om kemikalietillsyn – Utbildare från Kemikalieinspektioner utbildade inspektörerna i bl a tillsyn av kemiska produkter i detaljhandeln.
31 deltagare från 17 kommuner och två länsstyrelser.
Handläggarträff, Tillsyn förbränningsanläggningar – Länsstyrelsen informerade om nya regler runt förbränningsanläggningar.
12 deltagare från 9 kommuner.
Utbildningsdag förorenad mark – Sofie Hermansson från SGI presenterade
verktyg för tillsynsmyndigheternas arbete.
21 deltagare från 12 kommuner och länsstyrelsen.
Nätverksträff flyktingboenden – Extrainsatt möte med anledning av den nya
extrema situationen landet befinner sig i. Diskussioner om samsyn i vår bedömning
vid inspektion.
18 deltagare från 10 kommuner.

Samverkan med övriga miljösamverkan i Sverige
Samordnaren deltar i ett nätverk med projektledare för liknande miljösamverkan i andra län och
med Miljösamverkan Sverige som är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. Nätverket har träffats vid ett tillfälle
under året för erfarenhetsutbyte och samarbete.

Året i siffror

Miljösamverkan har i år haft 15 medlemmar vilket omfattar samtliga 16 kommuner i länet. Totalt
berörs ca 100 handläggare och chefer ute i kommunerna. Miljösamverkan har haft ca 400 deltagare på de kurser och träffar som anordnats under året. Det betyder att varje handläggare/chef
har deltagit i genomsnitt vid 4 tillfällen under året.

Utvärdering
Under första halvan av 2015 var samordnaren ute på kommunbesök i de flesta medlemskommunerna. Samtliga kommuner var nöjda med de aktiviteter som Miljösamverkan Värmland ordnat
under 2014. Under 2016 kommer inga kommunbesök att genomföras.

Information och spridning av projektresultat
Allt material som tas fram inom Miljösamverkan publiceras på hemsidan. Utöver hemsidan används i första hand handläggarträffar, miljöchefsträffar, nyhetsbrev, e-post och Facebook för att
informera om Miljösamverkans verksamhet och resultat.
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Överensstämmelse med verksamhetsplan
Det mesta av det som planerades inför året genomfördes. En hel del aktiviteter genomfördes
också utöver det som angetts i verksamhetsplanen. Kompetensutvecklingsprojektet ”Smartare,
roligare och effektivare” påbörjas under senare delen av 2016.
Nätverk och delprojekt (enligt VP)
Vattenskyddsområden och verksamheter
inom dessa
Kemikalietillsyn
Livsmedel – Länsprojekt; Kontroll av kosttillskott
Assistentträff
Radon – Handledning för att uppnå miljömålet till 2020
Lantbruk
Täkter
Miljöchefsträffar
Ordförande i miljönämnder
Livsmedel
Oljeavskiljare
Vindkraft
Ytbehandling
Dricksvatten
Nätverk och delprojekt (utöver VP)
Fortsatta gemensamma luftmätningar
Uppföljande möte om skolprojektet
Miljöskydd
Industriutsläpp
Små avlopp
Flyktingboenden
Förbränningsanläggningar
Utbildningar/seminarier (enligt VP)
Smartare, roligare och effektivare
Förorenade områden
Inomhusmiljö
Juridik
Utbildningar/seminarier (utöver VP)
Små avlopp
Enmansutredningar (enligt VP)
Skrotbilstomter
Otillåten eldning
Administrativa dokument

Aktivitet
Ingen uppstart av nätverk för ”Vattenskyddsområden ”.
En utbildning om ”Dricksvattenutbrott” genomfördes
dock.
Inget nätverk för kemikalietillsyn bildades men ett utbildningstillfälle anordnades.
Projektet rann ut i sanden eftersom för få resultat rapporterades in. Det fanns heller ingen önskan om att återuppliva och fortsätta projektet.
En assistentträff anordnades.
Ingen aktivitet under året.
Ett uppstartsmöte inför projekt om integrerat växtskydd
genomfördes.
Ingen aktivitet under året.
Ett utbildningstillfälle för miljöchefer anordnades under
året.
Ingen nätverksaktivitet under året.
En studieresa för livsmedelsinspektörer genomfördes.
Ingen aktivitet under året.
Ingen aktivitet under året.
Ingen aktivitet under året.
Utbildning om dricksvattenutbrott genomfördes.
Aktivitet
Upphandling gjordes och ett antal möten ägde rum.
Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och avslut på
detta mininätverk.
Studiebesök på Miljöbolaget i Storfors.
Webbinarium och eftersnack.
Nätverksträff
Två nätverksträffar.
Träff med info från länsstyrelsen.
Ingen aktivitet under året.
Ett utbildningstillfälle anordnades.
Ett utbildningstillfälle anordnades.
Ett utbildningstillfälle för nämndledamöter anordnades.
HaV presenterade en ny vägledning för tillsyn.
Ingen aktivitet under året.
Ingen aktivitet under året.
Ingen aktivitet under året.
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Dokument
En arbetsgrupp har påbörjat framtagande av checklista för större ytvattenverk. Checklistan är
ännu inte sammanställd. Inspektörerna i nätverket för flyktingboenden påbörjade upprättandet av
en checklista för inspektioner för samsyn inom länet. Checklistan presenteras under första halvan
av 2016.

Ekonomisk redovisning
Intäkt från länsstyrelsen är beräknad utifrån det beslut om bidrag som finns för Miljösamverkan
Värmland (36,36% av de faktiska utgifterna). Bidraget betalas ut efter komplett redovisning till
länsstyrelsen i början av 2016.
I utgifter för kansli ingår samordnarens lön, lokalhyra, städ, dator, telefoni, resor mm. I kostnader
föreläsare ingår även deras resor och logi. Omkostnader kurser omfattar lokalhyror och förtäring
i samband med möten.
Intäkter
Länsstyrelsen (beräknat)
Medlemsavgifter
Kursavgifter
Summa:

Summering

310 323
525 000
109 439
944 762

Utgifter
Kansli
Kostnader föreläsare
Omkostnader kurser
Summa:

663 475
94 359
95 640
853 474

Miljösamverkan Värmland har medverkat till ökad samverkan, resurseffektivt samarbete och
samutnyttjande av kompetenser. Detta genom att erfarenhetsutbyte har skett under och efter de
träffar och de utbildningsdagar som anordnats. Dokumentmallar och skriftliga handläggarstöd
har upprättats. Utbildningsdagar har anordnats inom efterfrågade områden.

Karlstad 2016-04-14
Eddie Persson
Samordnare
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