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Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2016
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
22 mars

Studiebesök förbränningsanläggning – Studiebesök Hedenverket i Karlstad.
11 deltagare från 9 kommuner och länsstyrelsen.

8 april

Miljöchefsträff – Rundvandring i samhällsbyggnadshuset och miljöchefsmöte.
12 chefer från 10 kommuner och länsstyrelsen.

11 april

Miljöhandläggarträff – Miljöprövningsdelegationen från länsstyrelsen i Örebro
län informerade om hur prövningsärenden hanteras.
31 deltagare från 11 kommuner och 2 länsstyrelser.
Bullerutbildning med Tunemalms akustik – Tvådagars utbildning med bullermätning och uppföljning av resultat från den.
16 deltagare från 12 kommuner och länsstyrelsen.

19-20 april

27 maj

Nätverksträff buller – Första mötet i nätverket för bullerfrågor.
13 deltagare från 8 kommuner och länsstyrelsen.

29 augusti

Utbildning avloppsreningsverk – Magnus Aronsson, VA-konsulten håller en
utbildningsdag om processerna i stora avloppsreningsverk.
21 deltagare från 13 kommuner och länsstyrelsen.

16 september

Nätverksträff buller – Andra mötet i bullernätverket. Förra mötets diskussionspunkter följdes upp och några nya tillkom.
16 deltagare från 10 kommuner och länsstyrelsen.

10 oktober

Utbildning ”Att bemöta rättshaveristiskt beteende” – Psykolog Jakob Carlander håller en utbildningsdag om hur man bemöter personer med rättshaveristiskt beteende. Utbildning för både miljö- och bygghandläggare.
99 deltagare från alla 15 medlemskommunerna samt länsstyrelsen.

14 oktober

Tillfälliga flyktingboenden – Stefan Ranefell och Jesper Hayland från Migrationsverket deltog på årligt möte och beskev nuläget i Värmland.
15 deltagare från 9 kommuner och länsstyrelsen.

8 november

Nätverksträff täkter – Studiebesök i bergtäkt i Alster. LBC-frakt visade anläggningen och vi närvararade vid losstagning.
12 deltagare från 9 kommuner och länsstyrelsen.

30 november

Miljöbrottsdag – Utbildningsdag med åklagare från Göteborg och miljöbrottsutredare från Polisen i Karlstad.
47 deltagare från 10 kommuner och länsstyrelsen.

9 december

Miljöchefsträff – Styrgrupp på förmiddagen och sedvanligt miljöchefsmöte efter
lunch. Länsstyrelsen informerade om förorenad mark och energitillsyn.
10 chefer från 8 kommuner.

16 december

Ecos2 – Sokigo informerade om vilka konverteringsmöjligheter som finns. FMH
presenterade ”Kunskapsbanken”.
17 deltagare från 10 kommuner.
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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 330 deltagare på de kurser och träffar som anordnats under året. Det betyder att varje handläggare/chef
har deltagit i genomsnitt vid drygt 3 tillfällen under året.

Utvärdering
Ingen utvärdering förutom den löpande gjordes under året.

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.

Överensstämmelse med verksamhetsplan
2016 blev ett annorlunda år eftersom samordnaren var sjukskriven det första kvartalet. Därför
följdes heller inte verksamhetsplanen fullt ut för året.
Nätverk och delprojekt (enligt VP)
Vattenskyddsområden och verksamheter
inom dessa
Kemikalietillsyn
Små avlopp
Livsmedel
Assistentträff
Solarietillsyn
Täkter
Miljöchefsträffar
Ecos2
Inomhusmiljö
Ytbehandling
Nätverk och delprojekt (utöver VP)
Förbränningsanläggningar
Buller
Utbildningar/seminarier (enligt VP)
Smartare, roligare och effektivare
Förorenade områden
Utbildningar/seminarier (utöver VP)
Buller
Miljöbrott
Stora avloppsverk
Enmansutredningar (enligt VP)
Skrotbilstomter
Otillåten eldning
Administrativa dokument
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Aktivitet
Ingen uppstart av nätverk för ”Vattenskyddsområden ”.
Inget nätverk för kemikalietillsyn bildades men ett utbildningstillfälle anordnades.
Inga möten under året.
Inget möte under året i Miljösamverkans regi.
Ingen assistentträff anordnades.
Inget möte kom till stånd.
Ett möte anordnades
Två miljöchefsträffar anordnades.
Ett möte anordnades.
Årligt möte om tillfälliga flyktingboenden
Ingen aktivitet under året.
Aktivitet
Studiebesök förbränningsanläggning.
Bullernätverk bildades.
Aktivitet
Ett utbildningstillfälle anordnades.
Utbildningsdag flyttades fram till 2017.
Ett utbildningstillfälle anordnades.
Ett utbildningstillfälle anordnades.
Ett utbildningstillfälle anordnades.
Aktivitet
Ingen aktivitet under året.
Handläggarstöd nästan färdigt. Klart våren 2017.
Ingen aktivitet under året.

Dokument
En arbetsgrupp i nätverket för flyktingboenden upprättade en checklista för inspektioner för
samsyn inom länet. Checklistan presenterades våren 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 2017.
Intäkter
Länsstyrelsen (beräknat)
Medlemsavgifter
Kursavgifter

323 972
525 000
45 835

Summa:

894 807

Utgifter
Personal
Lokal
Resor
Utrustning
Övrigt
Summa:

496 952
84 283
5 731
17 832
286 213
891 011

Summering
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 2017-01-24
Eddie Persson
Samordnare
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