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Inledning

Miljösamverkan Värmlands syfte och organisation med mera redovisas i ”Styrdokument för
Miljösamverkan Värmland 2018-2020”.
I ”Kommunikationsplan 2017-2019” framgår hur kommunikation sker internt och externt.
Verksamhetsplanen är ett komplement till styrdokumentet och uppdateras årligen. I planen anges
vilka aktiviteter som Miljösamverkan Värmland ska arbeta med under respektive år samt syfte och
mål med dessa. Urvalet av aktiviteter grundar sig normalt på diskussioner förda vid kommunbesök
där medlemmarna får möjlighet att inkomma med önskemål och synpunkter. 2017 har en enkät har
skickats ut för att få input till denna verksamhetsplan.
Exempel på aktiviteter:
• Utarbeta underlagsmaterial, handläggningsrutiner och mallar för tillsyn.
• Informations- och tillsynskampanjer.
• Utbyte av erfarenheter inom olika tillsynsområden till exempel i form av handläggar/nätverksträffar.
• Kurser och seminarier, dels inom nätverken och dels fristående.
• Sammanställning av information om Miljösamverkans arbete och resultat.
• Uppföljning och utvärdering av arbetet.
• Uppdatering av framtaget material.

Prioriteringar

Medlemskommunerna ombads att komma in med förslag på kommande verksamhet för 2018.
Förslagen sammanställdes och en prioritering har gjorts. Dessa prioriterade förslag ligger till grund
för årets verksamhetsplan.
Parallellt med Miljösamverkans verksamhetsplan finns också länsstyrelsens tillsynsvägledningsplan.
Anpassningar av verksamhetsplanen görs så att dessa två planer ska komplettera varandra så bra
som möjligt.
Nätverksbildning inleds oftast med en handläggarträff där inriktning bestäms. En mindre
kärngrupp producerar eventuellt stödmaterial. Materialet kan till exempel bestå av
faktasammanställningar, checklistor, lagstiftningsöversikter, handläggarstöd, informationsblad med
mera och tas fram till stöd för tillsynen. Ibland planeras studiebesök.
Utbildningar, seminarier och föreläsningar arrangeras efter behov. Endera inom ett nätverk
eller helt fristående, beroende på önskemål från medlemmarna.
Tillsynskampanjer kan bli aktuella inom olika verksamhetsområden.
Enmansutredningar kan utföras av samordnaren eller en handläggare i en medlemskommun.
Material tas fram som sedan remitteras till kommunernas miljökontor för synpunkter.

Miljöskydd

Mål

Aktivitet

Utsläpp till vatten

Miljömål:
Levande sjöar och
vattendrag m fl

Temadag där oljeavskiljare och fordonstvättar diskuteras mm. Uppstart
för tillsynsprojekt oljeavskiljare. Diskussion om uppdatering av
dokumentet ”Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län” från 2007.

Täkter

Miljömål:
Grundvatten av god
kvalitet

Årliga sammankomster med studiebesök och aktuell information från
länsstyrelsen.

Förorenade områden

Miljömål:
Giftfri miljö m fl

Förbränningsanläggningar

Status

Ansvar

2018

Samordnare i samråd
med handläggare.

Pågående

Samordnare i samråd
med länsstyrelsen.

En handläggarträff och en utbildningsdag med SGI (Eventuellt
riskklassning och riskbedömning). I samarbete med länsstyrelsens
efterbehandlingsgrupp

2018

Samordnare i samråd
med länsstyrelsen.

Miljömål:
Frisk luft m fl

Handläggarträff om tillsyn av förbränningsanläggningar. Länsstyrelsen
informerar. Nya BAT-slutsatser.

2018

Samordnare i samråd
med länsstyrelsen.

Avfall

Miljömål:
Giftfri miljö m fl

BAT-slutsatser om avfallsanläggningar. Länsstyrelsen informerar

2018

Samordnare i samråd
med länsstyrelsen.

Miljöbrottsdag

Effektivitetsökning och
rättssäkerhet.

Åklagare från Göteborg och polisens miljöbrottsutredare i Karlstad
kommer och diskuterar hur vi bäst samverkar för att beivra miljöbrott.
Återkommande ca vartannat år.

2018

Samordnare i samråd
med handläggare och
länsstyrelsen.

Buller

Miljömål:
God bebyggd miljö
m fl

Utbildningsdag med Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket.

2018

Samordnare i samråd
med utbildare.

Skrotbilsärenden
(enmansutredning)

Miljömål:
Giftfri miljö m fl

Sammanställning av lagstiftning mm om hur miljö- och hälsoskydd kan
hantera skrotbilsärenden.

2018

Samordnare i samråd
med handläggare.

Nedskräpning
(enmansutredning)

Miljömål:
Giftfri miljö m fl

Uppdatering av befintligt handläggarstöd från 2012.

Prioriterat men
ännu ej planerat

Samordnare i samråd
med handläggare.

Miljöskydd forts.

Mål

Aktivitet

Hantering av massor
(enmansutredning)

Miljömål:
Giftfri miljö m fl

Dokumentet ”Hantering av schaktmassor” från 2010 behöver
uppdateras.

Fordonstvättar
(enmansutredning)

Miljömål:
Levande sjöar och
vattendrag m fl

Dokumentet ”Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län” från
2007 behöver uppdateras. Sker i samband med tillsynsprojekt
oljeavskiljare.

Livsmedel

Mål

Aktivitet

Stora
dricksvattenverk

Miljömål:
Grundvatten av god
kvalitet m fl

Länsprojekt med kontroll enligt de operativa målen. Uppstartsdagar
för att åstadkomma samsyn planeras inför varje insats.

Handläggarträffar

Folkhälsomål:
Nätverkandet och samarbetet både med och utan länsstyrelsen
Matvanor och livsmedel fortsätter. Delprojekt under året planeras eventuellt i samråd med
handläggarna vid handläggarträffar.

Hälsoskydd

Mål

Aktivitet

Ventilation och
skolmiljö

Miljömål:
God bebyggd miljö
m fl

Erfaren inspektör från Stockholms stad kommer och berättar om
hur man arbetar med dessa frågor i Stockholm.

Buller
Buller

Status

Ansvar

Prioriterat men
ännu ej planerat

Samordnare i samråd
med handläggare.

2018

Samordnare i samråd
med handläggare.

Status

Ansvar

2017–2019

Samordnare i samråd
med handläggare.

Pågående

Samordnare i samråd
med handläggare.

Status

Ansvar

2018

Samordnare i samråd
med handläggare.

Miljömål:
Ett nätverk bildades under 2016. Ett forum för erfarenhetsutbyte
God bebyggd miljö m fl mellan handläggare och länsstyrelsen.

Pågående

Samordnare i samråd
med handläggare.

Miljömål:
Utbildningsdag med Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket.
God bebyggd miljö m fl

2018

Samordnare i samråd
med utbildare.

Små avlopp

Mål

Aktivitet

Status

Ansvar

Handläggarträff små
avlopp

Miljömål:
Levande sjöar och
vattendrag m fl

Handläggarträff med tema och erfarenhetsutbyte. Eventuellt studiebesök.

Årligen

Samordnare i samråd
med handläggare och
länsstyrelsen.

Utbildning –
Projektering för
markbaserade små
avlopp

Miljömål:
Levande sjöar och
vattendrag m fl

Tvådagars utbildning i samarbete med Avloppsguiden med bland annat
teknik, juridik och geohydrologi. Tyngdpunkt på bedömningar av
entreprenörers förslag.

Under
planering för
2018

Samordnare ihop med
Avloppsguiden

Administrativt

Mål

Aktivitet

Kontrollkvitton

Effektivitetsökning och
rättssäkerhet.

Inspektionsrapporter att använda för att meddela verksamhetsutövare
inspektionsresultat direkt på plats i fall då inte större avvikelser konstaterats.

2018

Samordnare i samråd
med handläggare.

Beslutsdatabas

Effektivitetsökning och
rättssäkerhet.

Mallar för förekommande beslut inom olika verksamhetsområden. Satsning
på detta görs under 2018.

Pågående

Samordnare i samråd
med handläggare.

Förvaltningsrätt

Erfarenhetsutbyte och
utbildning

Utbildningsdag förvaltningsrätt där nya inspektörer får grundläggande
utbildning i lagstiftning som är tillämplig på ett miljökontor.

Årligen från
och med
2017

Samordnare i samråd
med handläggare.

Assistentträff

Erfarenhetsutbyte och
utbildning

Assistenter och nämndsekreterare bjuds in till en dag för möjligheter till
erfarenhetsutbyte. Utbildning förvaltningsrätt.

2018

Samordnare i samråd
med länsstyrelsen.

Miljöchefsträffar

Erfarenhetsutbyte och
utbildning

Ett forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemskommunernas miljöchefer
samt länsstyrelsen. Intressanta föredragshållare bjuds in emellanåt.

Pågående

Samordnare i samråd
med miljöchefer.

Administrativa
dokument

Effektivitetsökning och
rättssäkerhet.

Intresse finns för framtagande av modeller för behovsutredningar,
tillsynsplan, kontrollplan, taxor med mera.

Ännu ej
planerat

Samordnare i samråd
med miljöchefer.

Status

Ansvar

Smartare, roligare
och effektivare

Mål

Aktivitet

Status

Ansvar

Hur hanterar man
besvärliga personer?

Effektivitetsökning och
bemötande.

Hur bemöter man personer som är arga och besvärliga? Sådana som man kanske rent av
är lite rädd för.

Januari
2018

Samordnare

Goda exempel!

Effektivitetsökning

Inspirationsdag för alla miljöförvaltningar. Smarta idéer delas och vi träffas under
lättsamma förhållanden och har lite roligt.

2018

Samordnare

Tillsynsmetodik –
konsten att
inspektera (del 1 av 3)

Personutveckling och
effektivitetsökning

Utbildning i att bli tryggare i sin roll som myndighetsperson. En del per år fram till och
med 2020.

2018-2020

Samordnare

Övrigt

Mål

Aktivitet

Luftsamverkan
Värmland

Sköta Luftsamverkan Värmlands
administrativa och ekonomiska samordning
och funktion.

Upphandling av luftmätningar enligt aktuellt mätprogram.
Utgöra motpart mot leverantör av upphandlade tjänster.
Upplåta utrymme på webbplats för presentation av mätdata,
mm

Stödja nationella
tillsynsprojekt

Stödja miljökontoren i den mån det behövs för
att delta i de nationella tillsynsprojekten. Beslut
om formerna tas i styrgruppen efter diskussion
på miljöchefsträffar och handläggarträffar.

Uppdatering av
framtaget material

Tid

Ansvar

2016-2020

Samordnare

T ex träffar för diskussion/utbildning, framtagning av
regionalt anpassat informationsmaterial etc. Samordna
gemensamma inspektioner med kollegor från annan kommun.

Löpande

Samordnare

Publicerat material ska vara aktuellt.

Framtaget material aktualitetsgranskas.

Löpande

Samordnare

Resfria möten

Effektivisering av möten.

Under året inleds försök med skypemöten.

2018

Samordnare

Utvärdering av
verksamheten

Ska ge svar på hur berörda upplevt nyttan och
funktion av Miljösamverkan Värmland samt
om målgruppernas förväntningar uppfyllts.

Medlemsbesök - Att, öga mot öga, diskutera tiden som gått
och framtiden med de som Miljösamverkan är till för.

Löpande

Samordnare

Övrigt forts

Mål

Aktivitet

Tid

Ansvar

Underlag för planering

Ska ge svar på vad berörda önskar för aktiviteter
och inriktning i framtiden.

Kommunbesök eller enkätförfarande vartannat år.

Kontinuerlig rapport till
styrgruppen

Ajourhållning och lägesrapportering.

Muntligt och i mötesprotokoll vid styrgruppsmöten.

Löpande

Samordnare

Utveckla Miljösamverkan
Värmland

Bibehållande av kontinuiteten och nyttan med en
regional miljösamverkan.

Omvärldsbevakning och insatser för att
Miljösamverkan Värmland ska bli bättre och bättre.

Löpande

Samordnare

Verksamhetsplanering

Årligen i
september

Samordnare

Årsberättelse

Årligen i
december

Samordnare

Kommun- Samordnare
besök
2018

Framåtblick

Följande nationella tillsynsprojekt och liknande planeras på nationell nivå de kommande åren. Miljösamverkan Värmland kommer stödja dessa genom
att bjuda in projektägarna till uppstartsdagar här i Värmland och även erbjuda, de kommuner som ska vara med i projekten, stöd i form av möten och
annat. Följande projekt ser vi redan nu i en framåtblick. Miljösamverkan Värmland bevakar löpande vad som planeras hos de centrala myndigheterna.

Projekt

Myndighet

Tidpunkt Innehåll

Tillsyn av
Naturvårdsverket,
växtskyddsmedelsanvändning Jordbruksverket,
på golfbanor
KemI

Kvartal 3-4
2018

Uppstartsdagar i augusti och september. Emil Jansson på Naturvårdsverket har
kontaktats för att planera in ett uppstartsmöte i Karlstad.

Tillsyn av varor i
detaljhandeln

KemI

Kvartal 4-1
2019

Inriktning ej fastlagd. Eventuellt tillsyn av hemelektronik eller biocidbehandlade varor i
kombination med tillsyn av artikel 33 i Reach.

Tillsyn animaliska
biprodukter

Jordbruksverket

Kvartal 1-4
2018

Tillsynsprojekt inom kontroll av hantering av matavfall från restauranger och storkök
och kontroll av förvaring av ABP i primärproduktionen. Anna-Karin Båvius på
Jordbruksverket har kontaktats för att planera in ett uppstartsmöte i Karlstad.
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