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Inledning
Miljösamverkan Värmland startade 2008 och bedrivs i samverkan mellan
Region Värmland, Länsstyrelsen och länets kommuner.
Det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland är att medverka till
ökad samsyn om tillsyn inom ramen för miljöbalken, och därtill hörande
frågor. Miljösamverkan Värmland ska medverka till ökad samverkan,
möjliggöra resurseffektivt samarbete och samnyttjande av kompetenser för att
åstadkomma en framgångsrik och långsiktig hållbar utveckling i Värmland.
Miljösamverkan Värmland har ett givande samarbete med övriga
Miljösamverkan i Sverige och länsstyrelsen.

Delprojekt
Tillsyn badanläggningar
Projektet har pågått under 2011 och har följt uppdragsbeskrivningen.
Delprojektledare är Kirsti Lindemark-Jansson, Kristinehamn och ytterligare 4
inspektörer har deltagit i arbetet. Inom delprojektet har handledning för tillsyn
tagits fram inklusive checklista för inspektion. Projektet avslutades med en
tillsynskampanj från oktober till december. Resultatet från denna kampanj
kommer att sammanställas under januari 2012.
Utbildningar inom delprojektet:
22 augusti Tillsyn badanläggningar badvattenteknik
16 deltagare från 12 kommuner inklusive Örebro och Karlskoga
samt länsstyrelsen.
Föreläsare: Magnus Paulsrud, Weedo AB
Dagvatten
Projektet pågår under 2011 och har följt uppdragsbeskrivningen.
Delprojektledare är Camilla Högdahl, Årjäng och ytterligare 3 inspektörer
inklusive länsstyrelsen har deltagit i arbetet.
Syftet med projektet är att ta fram handläggningsrutiner för miljökontorens
arbete när det gäller dagvatten, vid detaljplaneprocessen, vid handläggning av
anmälan av ny anläggning samt vid tillsyn.
Det färdiga resultatet kommer att presenteras under våren 2012.
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Vattendirektivet
Samarbete har skett och sker inom flera Miljösamverkan, såsom Skåne, Västra
Götaland och Sverige (länsstyrelsens motsvarighet) där ett antal stöddokument
för tillsyn Vattendirektivet tagits fram. Bland annat rörande domar/beslut,
rollfördelning samt vilka regelverk som är tillämpliga.
Handläggning nedskräpningsrutiner
Rutiner för handläggning av nedskräpningsärenden har tagits fram, materialet
har tagits fram av projektledaren i samverkan med länets miljökontor samt
polisens miljöbrottsutredare.
Handläggning vedeldningsklagomål
Rutiner för handläggning av klagomål på vedeldning har tagits fram av
projektledaren

Genomförda aktiviteter och dess resultat
Utbildningar/ handläggarträffar, ej kopplade till delprojekt
8-9 februari ”Kommunikation och bemötande i tillsynen”
25 deltagare från 12 kommuner och länsstyrelsen
Tvådagarsutbildning som syftade till att utveckla förmågan att
kommunicera med verksamhetsutövare
24 februari Handläggarträff, Miljö- respektive hälsoskydd
36 deltagare från 12 kommuner och länsstyrelsen
* information från länsstyrelsen, Lars-Ove Olsson,
begränsningsvärden
* information från Yrkes- och miljömedicin, Örebro
* erfarenhetsutbyte
15 april

Kurs för förtroendevalda
83 förtroendevalda från 13 Värmländska kommuner.
Kursutvärdering, medelbetyg 4,2 (59 svarande)
Föreläsare: Jonas Christensen, Juris dr, Ekolagen Miljöjuridik
AB

18 maj

Handläggarträff, Miljö- respektive hälsoskydd
41 deltagare från 14 kommuner, inklusive Örebro och Åmål samt
länsstyrelsen
* information om besiktning av oljeavskiljare, Åke Stenqvist,
ACO Nordic
* information om OVK och ventilation, Sotovent Karlstad
* erfarenhetsutbyte

7-8 juni

”Kommunikation och bemötande i tillsynen”
24 deltagare från 4 kommuner och länsstyrelsen
Tvådagarsutbildning som syftade till att utveckla förmågan att
kommunicera med verksamhetsutövare
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29-30 aug

Uppföljning av kursen ”Kommunikation och bemötande i
tillsynen”
29 deltagare från 7 kommuner och länsstyrelsen
Kursutvärdering, medelbetyg 4,2 (26 svarande)
En halvdag för repetition där också en enkel arbetsmetod
presenterades.

12 oktober Handläggarträff med miljöåklagare/miljöbrottsutredare
Ca 60 deltagare från 12 kommuner och länsstyrelsen.
Föreläsare kammaråklagare Jörgen Lindberg och Maria
Johansson, från Riksenheten för arbets- och miljömål, Göteborg
6 december Utbildning i hälsoskyddsjuridik
Ca 30 deltagare från 14 kommuner och länsstyrelsen.
Föreläsare Andrea Hjärne Dalhammar, jurist på Malmö stads
miljöförvaltning.

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
Vid några kurstillfällen har betygsskala 1-5 använts för att få svar på frågan
hur nyttig kursen varit, betygen anges under respektive kurs, se ovan. Kursen
kommunikation och bemötande i tillsynen utvärderades genom en omfattande
enkät där det genomgående gavs mycket positiva omdömen.
Utvärdering av genomförda delprojekt och övriga aktiviteter kommer att ske
genom kommunbesök under våren 2012.
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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. Utöver hemsidan används i första hand
handläggarträffar, miljöchefsträffar, e-post för att informera om
miljösamverkans verksamhet och resultat.

Ekonomisk redovisning
Intäkter
Region Värmland
Länsstyrelsen
Värmlands kommuner
Kursavgifter
Summa intäkter:
Kostnader
Projektledare
Data tele webb
Resor/ kurser projektledare
Arvoden föreläsare
Omkostnader kurser
Summa kostnader

200000
200000
420000
305000
1125000

570528
21814
12534
209000
127500
941376

Summering
En stor satsning har under året varit genomförande av kursen kommunikation
och bemötande där ca 50 av länets inspektörer har deltagit. Utbildningsdagen
för förtroendevalda lockade ett 80-tal politiker till en heldag i juridiska frågor.
Det bör noteras att miljösamverkan endast består av 14
kommuner/konstellationer eftersom fyra kommuner samarbetar i två
organisationer, Storfors/Filipstad och Forshaga/Munkfors. Närvaron från
kommunerna har således varit hög på samtliga aktiviteter som anordnats.
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