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Verksamheten 2008
Inledning
Miljösamverkans syfte, organisation m.m. finns i Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2005 – 2008.
I Kommunikationsplan för Miljösamverkan Västra Götaland ges mål och principfrågor samt vägledning för kommunikationen internt och externt. Stöd finns också
i en lathund för kommunikationsfrågor i varje enskilt delprojekt.1
I denna verksamhetsplan koncentrerar vi alltså innehållet till en beskrivning av de
delprojekt som ska genomföras 2008, samt anda insatser som berör verksamheten
2008. Sist nämns också kort vilka delprojekt som eventuellt kan fortsätta 2009.
Ekonomi behandlas i styrdokumentet för Miljösamverkan, men också i denna
verksamhetsplan finns ett ekonomiavsnitt med, som utgör Miljösamverkans budget för 2008.

Delprojekt, översikt
(se också schema på nästa sida)
Nya delprojekt 2008
1. Biltvättpolicy
2. Avfallstillsyn
3. Tillsynskampanj jordbruk
4. Vindkraftverk
Delprojekt som fortsätter från 2007
5. Inomhusmiljö
6. VOC
7. Förorenade områden
Återkommande delprojekt
8. Verksamhetsplan för nästa år
9. Verksamhetsberättelse för föregående år
10. Aktualitetsgranskning

1

Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2005-2008, Kommunikationsplan för Miljösamverkan Västra Götaland, finns på
http://www.miljosamverkan.se/vgrtemplates/Page____42163.aspx
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Delprojekten fördelade över året, samt fortsättning 2009
DELPROJEKT 2008

Jan

Feb

Forts från 2007

Nya 2008

1. Biltvättpolicy
Dokument

Apr

Maj

Juni

Juli

2. Avfallstillsyn
Två delmoment med handledningar och
en tillsynskampanj

P

Sep

Okt

Nov

M

3. Tillsynskampanj jordbruk
Tillsynskampanj

M

4. Vindkraftverk
Handledning

P

5. Inomhusmiljö
Tillsynskampanj m.m.

M

6. VOC
Handledning + ev start tillsynskampanj

P

7. Förorenade områden
Tillsynskampanj

M

9. Verksamhetsberättelse för
föregående år (2007)

Aug

Dec

2009

P

8. Verksamhetsplan för nästa år (2009)
Varje år

Mars

P
Eventuellt utvärdering

P
Eventuellt tillsynskampanj

P
P

P
P

2008
års

2007 års

10. Aktualitetsgranskning

P

P = uppgifter för projektledning. M = aktivt deltagande i form av tillsynskampanjer för miljökontor och andra deltagare.
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Beskrivning av delprojekten
Under varje delprojektbeskrivning finns också rubriken Resursbehov och kostnader.
Utöver det som står där kan det i ett eller flera delprojekt bli aktuellt att någon annan
än Miljösamverkans ordinarie projektledare är samordnare i projektgruppen och/eller
lägger ned särskilt mycket arbetstid. Kostnader för sådan ersättning i de fall det blir
aktuellt beräknas inte för varje delprojekt utan finns tillgängligt under posten 2 (information, ersättning till tillfälliga resurser mm.) under avsnittet Ekonomi i denna
verksamhetsplan.
Under varje delprojekt nämns miljökontorens och Länsstyrelsens insatser, samt i två
delprojekt även Västra Götalandsregionens. Miljökontorens insatser i delprojekten
sker främst genom deltagande i projektgrupper och tillsyn i kampanjer. Det senare
kan ibland med fördel ske genom samverkan med grannkommuner. Länsstyrelsens
insatser består i huvudsak av tillsynsvägledning gentemot kommunerna, vilket sker
genom deltagande i projektgrupper, men ibland också genom tillsyn i kampanjer.
Västra Götalandsregionens insatser består av deltagande i projektgrupper för frågor
där särskild kompetens finns.
1. Biltvättpolicy
Under 2004 arbetade vi fram ett underlag för policy om miljötillsyn vid biltvättar. En
tillsynskampanj genomfördes och en tillsynshandledning togs fram som stöd för den.
I samband med tillsynskampanjen upphävdes Naturvårdsverkets allmänna råd om
fordonstvättar, som i efterhand ”ersatts” av ett branschfaktablad. Fortfarande råder
viss osäkerhet om vad som gäller, och kraven på biltvätt varierar både i vårt län och i
landet i övrigt. Vårt underlag till policy har alltså inte riktigt fått det genomslag som
avsikten var, och flera miljökontor har anmält att man känner sig osäkra på vad som
egentligen ska gälla.
Nu tas frågan upp för att aktualisera policyn från 2004. Ett tillvägagångssätt kan vara
att ta fram en enklare policy med minimikrav som alla kan ansluta sig till, men samtidigt rekommendera att den tidigare tillämpas.
Miljömål: Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag
Miljökontorens insats: Ta del av det material som tas fram och använda det i sin ordinarie tillsyn, samt för eventuellt beslut om policy.
Tidsplan: Arbetet startar i januari och avslutas med beslut i styrgruppen i juni.
Resursbehov och kostnader: En projektgrupp behöver bildas, med i första hand deltagare från den förra projektgruppen. Inga särskilda kostnader beräknas uppkomma.
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2. Avfallstillsyn
Miljösamverkan Västra Götaland har vid flera tillfällen drivit delprojekt som rört
olika avfallsfrågor. Transporter av farligt avfall, bilskrotar och verksamhetsavfall är
de senaste exemplen. Avfallshanteringen är dock ständigt aktuell och såväl en central
miljö- och resursfråga som förknippad med olägenheter och miljöstörningar.
Det finns alltid meningsfulla insatser att göra på detta område.
I årets delprojekt om avfallstillsyn tar vi upp två olika delfrågor:
 Otillåten, mer eller mindre småskalig, avfallsförbränning på olika verksamheter
eller privata tomter. Vi kallar detta ”Backyard burning.”
 Återvinningsstationer för allmänhetens sortering av glas, plast, returpapper m.m.
Nedskräpning och bristande skötsel förekommer. En nedskräpad återvinningsstation kan göra att allmänheten ifrågasätter dess läge och skötsel och leda till minskad återvinningsgrad. Tillsynen varierar på området och även kunskapen om vad
som omfattas av tillsyn och hur denna kan utövas.
För ”Backyard burning” ska en enkel tillsynshandledning samt informationsmaterial
tas fram. Det är viktigt att kommunicera argument för en bra avfallshantering, i motsats till det vanligt förekommande beteendet att elda upp soporna hemma på bakgården alternativt i den egna verksamheten. Någon samordnad tillsynskampanj planeras
inte.
För återvinningsstationer ska både en handledning för tillsyn tas fram och en tillsynskampanj genomföras. Om möjligt, diskussioner pågår, ska detta samordnas med
andra miljösamverkansprojekt i landet.
Miljömål: Frisk luft och En god bebyggd miljö, delmålet om avfall.
Folkhälsomål: Sunda och säkra miljöer och produkter delområde Sund inomhus- och
närmiljö.
Miljökontorens insats: Ta del av det material som tas fram och med stöd av detta bedriva tillsyn och ge information, samt att delta i tillsynskampanjen på återvinningsstationerna.
Länsstyrelsens insats: Tillsynsvägledning gentemot kommunerna.
Tidsplan: Mars – augusti tar projektgruppen fram material till båda delfrågorna. September – oktober bedrivs tillsynskampanj återvinningsstationer. Eventuellt måste
denna tidsplan, vad gäller tillsynskampanjen, justeras något om samordning med
andra miljösamverkansprojekt blir aktuell. Efter tillsynskampanjen görs utvärdering
och slutrapport.
Resursbehov och kostnader: En projektgrupp behöver bildas. Arbetet kan komma att
omfatta ganska mycket informationsinsatser och därmed kostnader för informationsblad med mera, ca 30 000 kronor.
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3. Tillsynskampanj jordbruk
Tidigare har Miljösamverkan Västra Götaland haft två delprojekt som rört jordbruken. Spridning av kemiska bekämpningsmedel respektive Miljöhänsyn i jordbruket.
Den sistnämnda inriktad enbart på djurhållande gårdar.
Hösten 2006 - våren 2007 togs en ny tillsynshandledning fram, Miljötillsyn på lantbruk. Den är betydligt bredare och tar i princip upp alla slags miljöfrågor på såväl
gårdar med som utan djurhållning. De handledningar som användes i de båda tidigare
delprojekten har i tillämpliga delar också uppdaterats och arbetats in i den nya handledningen.
Med den nya handledningen som arbetsredskap bedrivs nu en tillsynskampanj.
Miljömål: Ingen övergödning, de tre delmålen om utsläpp av fosforföreningar, kväveföroreningar respektive ammoniak. Giftfri miljö, delmålet Fortlöpande minskning av
hälso- och miljöriskerna med kemikalier. Ett rikt odlingslandskap, med ett flertal
delmål.
Det är på de två förstnämnda av dessa tre miljömål som delprojektet huvudsakligen
inriktas.
Miljökontorens insats: Delta i tillsynskampanj.
Länsstyrelsens insats: Tillsynsvägledning gentemot kommunerna. Kan även omfatta
deltagande i tillsynskampanj för de jordbruk där miljöskyddsenheten har tillsynsansvar.
Tidsplan: Tillsynskampanjen bedrivs under hela året. Eventuell fortsättning 2009 med
utvärdering av delprojektet.
Resursbehov och kostnader: Den projektgrupp som arbetat 2006-2007 kan sannolikt
återinträda för att förbereda och sedan utvärdera kampanjen. Eftersom tillsynshandledning redan finns bedöms detta inte medföra så mycket arbete och inga särskilda
kostnader.

4. Vindkraftverk
Miljökontoren har sedan hösten 2006 fått betydligt utökade uppgifter när det gäller
vindkraft genom att reglerna ändrats så att betydligt större verk än tidigare förprövas
genom anmälan till kommunens miljönämnd. Tidigare gällde krav på tillståndsprövning hos Länsstyrelsen.
Arbetsuppgiften ökar också genom energifrågans stora aktualitet till följd av klimathotet och en allmän strävan efter mer miljöanpassade energikällor.
Etablering av vindkraft är dock inte alltid oproblematisk. Konflikter med naturvård,
friluftsliv och kulturmiljö kan förekomma liksom risk för störningar för närboende.
Detta innebär krav på en noggrann handläggning av anmälningsärendena.
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Utöver anmälan enligt miljöbalken ska vindkraften också hanteras enligt plan- och
bygglagen (PBL) genom bygglovsprövning och i kommunens fysiska planering genom bland annat översiktsplanen.
Det finns alltså behov av att ta fram en handledning som behandlar såväl rutinerna för
miljöbalksärendena som hur samspelet med hanteringen enligt PBL bör gå till.
Miljömål: Begränsad klimatpåverkan (indirekt) och God bebyggd miljö, delmål 1,
Planeringsunderlag.
Folkhälsomål: Sunda och säkra miljöer och produkter. Delområde Sund inomhusoch närmiljö (inkl. buller).
Miljökontorens insats: Ta del av det material som tas fram och använda vid hantering
av miljöbalksärenden som rör vindkraft, samt initiera samverkan med kommunens
bygglovs- och planansvariga.
Länsstyrelsens insats: Bedriva tillsynsvägledning gentemot kommunerna.
Tidsplan: Projektgruppen startar sitt arbete i februari och avslutar det i november.
Resursbehov och kostnader: En projektgrupp behöver bildas. Kostnader för material
m.m. kan komma att uppgå till ca 20 000 kronor.

5. Inomhusmiljö
Inomhusmiljö har varit med i Miljösamverkans alla verksamhetsplaner eftersom det
varit efterfrågat varje år. Under 2008 blir den huvudsakliga inriktningen dessa båda
frågor:
• Fastighetsägare av flerbostadshus och deras ansvar för egenkontroll. Fortsättning
av tillsynskampanj som inleds 2007.
•

Buller på skolor och förskolor. Fakta och material till stöd för miljökontorens tillsyn och verksamheternas egenkontroll/åtgärder rörande buller sammanställs.

Miljömål: God bebyggd miljö, delmålet om God inomhusmiljö.
Folkhälsomål: Nr 5: Sunda och säkra miljöer och produkter, delområde Sund inomhus- och närmiljö.
Miljökontorens insats: Bedriva tillsyn av fastighetsägare under kampanjtiden, samt ta
del av och använda det material och vägledning som projektgruppen i övrigt tar fram.
Länsstyrelsens insats: Bedriva tillsynsvägledning gentemot kommunerna.
Västra Götalandsregionens insats: Bistå med kunskaper inom området. Folkhälsokommittén är initiativtagare, förslagsställare, remissorgan och rådgivare när det gäller
folkhälsofrågor i regionen.
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Tidsplan: Tillsynskampanjen som inleddes 2007 fortsätter t.o.m. juni. Projektgruppens arbete därefter med utvärdering samt med övriga frågor i delprojektet pågår resten av året.
Resursbehov och kostnader: En projektgrupp finns sedan tidigare. För delen som rör
buller på skolor och förskolor kan det bli kostnader för informationsmaterial. 20 000
kronor bör avsättas för detta.

6. VOC
Miljösamverkan startade ett arbete om detta 2002. Det syftade till att ge stöd för tillsyn på stora och små verksamheter med utsläpp av VOC (främst lösningsmedel.). Av
olika skäl blev arbetet då aldrig slutfört.
Under 2008 fortsätter arbetet som återupptogs 2007 med att ta fram en tillsynshandledning.
Målsättningen är att under 2009 bedriva en tillsynskampanj. Se under Tidsplan.
Miljömål: Frisk luft, delmål om flyktiga organiska ämnen.
Folkhälsomål: Nr 5: Sunda och säkra miljöer och produkter, delområde Sund inomhus- och närmiljö.
Miljökontorens insats: Ta del av det material som tas fram och använda det i sin ordinarie tillsyn, samt delta i eventuell tillsynskampanj 2009 (se under tidsplan).
Länsstyrelsens insats: Ta del av det material som tas fram och använda det i sin ordinarie tillsyn, samt bedriva tillsynsvägledning gentemot kommunerna.
Tidsplan: Arbetet med att ta fram tillsynshandledning fortsätter från 2007 och ska
vara klart i juni. Under hösten förbereds en tillsynskampanj som startar 2009, förutsatt att beslut tas om en ny projektperiod för Miljösamverkan Västra Götaland.
Resursbehov och kostnader: Projektgrupp finns sannolikt sedan 2007. Kostnader för
material m.m. kan komma att uppgå till ca 10 000 kronor.

7. Förorenade områden
Fortsättning av tillsynskampanj som inleddes 2007.
Syftet med kampanjen är att komma igång med att arbeta med förorenade områden
vid pågående verksamheter. För att alla ska ha möjlighet att delta i kampanjen är inriktningen inte en särskild bransch, utan istället fritt val av verksamhet. Projektgruppen kan i starten hjälpa till att formulera lämpliga urvalskriterier för val av verksamhet. Under kampanjtiden driver varje kommun frågan om förorenade områden vid
minst en pågående verksamhet, och Länsstyrelsen vid minst fem.
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Tillsynskampanjen genomförs under en förhållandevis lång period. För att hålla ihop
arbetet och ge stöd åt miljökontoren bör ett diskussionsforum på webbplatsen vara en
viktig ingrediens. Att ordna workshops under kampanjtiden är också ett bra sätt.
Miljömål: Giftfri miljö, de två delmålen om efterbehandling av förorenade områden.
Folkhälsomål: Sunda och säkra miljöer och produkter, delområde Sund inomhus- och
närmiljö.
Miljökontorens insats: Bedriva tillsyn under kampanjtiden genom att driva ett ärende
om förorenade områden vid minst en pågående verksamhet.
Länsstyrelsens insats: Bedriva tillsyn under kampanjtiden genom att driva ärenden
om förorenade områden vid minst fem pågående verksamheter. Samt bedriva tillsynsvägledning gentemot kommunerna.
Tidsplan: Tillsynskampanjen fortsätter från föregående år och pågår t.o.m. juni. Därefter utvärdering och en slutrapport presenteras i september.
Resursbehov och kostnader: Projektgrupp finns sedan 2007. Kostnader för seminarium med mera kan uppgå till ca 10 000 kronor.

8. Verksamhetsplan för nästa år (2009)
Det är viktigt att förbereda Miljösamverkan 2009 tidigt. En förutsättning för detta är
givetvis att beslut om ny projektperiod fr.o.m. 2009 kommer att tas. Se nedan sid 11
under Övriga insatser under 2009.
Miljökontorens, Länsstyrelsens och Västra Götalandsregionens insats: Besvara enkäten om verksamheten 2009.
Tidsplan: Efter enkät i februari ska arbetsgruppen lägga fram förslag till verksamhetsplan som styrgruppen kan besluta om i juni.
Resursbehov och kostnader: Sköts inom ordinarie arbets- och styrgrupp och medför
inga kostnader.

9. Verksamhetsberättelse för föregående år (2007)
En folder tas fram som på ett kortfattat och trevligt sätt beskriver vår verksamhet under föregående år. Verksamheten ska, i likhet med tidigare verksamhetsberättelser,
redovisas med uppgifter om deltagande, insatser i de olika delprojekten och ekonomi
med mera. Men jämfört med tidigare verksamhetsberättelser ska det nu eftersträvas
en utförligare redovisning av arbetet i förhållande till miljömålen.
Tidsplan: Verksamhetsberättelsen för 2007 ska göras klar och skickas ut senast i
mars. Verksamhetsberättelsen för 2008 förbereds i december.
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Resursbehov och kostnader: Kostnader för layout och tryckning av verksamhetsberättelse för 2007 bedöms uppgå till ca 35 000 kronor.

10. Aktualitetsgranskning
Det handlar om en uppföljning av material från tidigare delprojekt för att förtydliga
hur aktuella olika dokument är. Syftet är att underlätta för våra användare på miljökontor m.fl.
Avsikten är inte att uppdatera alla dokument så att de är aktuella, eftersom det i
många fall skulle kräva stora arbetsinsatser. I många fall blir det sannolikt fråga om
att tydliggöra vilka regler som ändrats, nya regler som har börjat gälla, samt annat
som berör den aktuella frågan. Våra informationsblad har vi däremot som ambition
att hålla uppdaterade.
Vi planerar att fortsätta denna genomgång under kommande år. Det blir en löpande
aktualitetsgranskning av delprojekt och dokument, med några varje år. Vad vi väljer
att prioritera under 2008 beror på miljökontorens önskemål.
Miljökontorens och Länsstyrelsens insats: I de fall handläggare upptäcker behov av
aktualitetsgranskning av något särskilt dokument tar projektledarna gärna emot sådana tips och önskemål.
Tidsplan: Arbetet utförs främst under september-december.
Resursbehov och kostnader: Sköts av projektledarna med stöd av arbetsgruppen. Kan
medföra vissa kostnader i de fall informationsblad eller annat behöver ändras, men då
det är svårt att uppskatta specificeras det inte här.
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Övriga insatser under 2008
Om det inte hunnits med redan till årsskiftet 2007/2008 - och under förutsättning att
den utvärdering som görs i slutet av 2007 leder fram till beslut om en ny projektperiod från och med 2009 – ska nuvarande styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland revideras och anpassas för den nya projektperioden. Detta arbete måste bli
klart senast i mitten av februari 2008.
Kommunikationsplanen ska följas upp och vid behov revideras.
Projektgrupp avlopp fortsätter arbeta 2008 för att följa frågorna om enskilda avlopp
och vid behov ta nya initiativ till information eller samordnade insatser med mera.
Projektledare och arbetsgruppen ska när det bedöms motiverat och kan hinnas med
utan att inkräkta på prioriterade uppgifter göra mindre insatser i andra frågor med anknytning till Miljösamverkans verksamhet.

Inför 2009
Förutsatt att beslut fattas om ny projektperiod från 2009 planeras tillsynskampanj om
VOC, vilken då förbereds i slutet av 2008, samt utvärdering av tillsynskampanj jordbruk som bedrivs under 2008.
Frågor som väckte ganska stort gensvar i enkäten om verksamhetsplan 2008 men inte
har kunnat inrymmas här var Vedeldning och Trafikbuller. De bör tas med även i enkäten om verksamhetsplan 2009.
Nationella tillsynsprojekt, särskilt på Socialstyrelsens ansvarsområde, kan förväntas.
Det kan då vara bra att vi stöttar detta genom ett delprojekt i Miljösamverkan Västra
Götaland.
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Ekonomi
I styrdokumentet för Miljösamverkan finns de övergripande riktlinjerna för ekonomin
i projektet år 2005 – 2008, huvudmännens ansvar för finansiering m.m.

Budget 2008
I enlighet med styrdokumentet är kostnadsramen för Miljösamverkan 1200 kkr/år i
2004 års penningvärde. Siffrorna nedan räknas sedan upp till 2008 års penningvärde.

Kostnader 2008
1
2

Projektledare. Cirka 2400 h á ca 400 kr
Information (layout, tryck m.m.2), ersättning till
tillfälliga resurser, omkostnader för möten och
kurser samt övriga kostnader. Av dessa kostnader finns 125 kkr specificerade under delprojekten.

Summa

Kkr
1000

200
1200

Finansiering 20083
A
B
C

Kkr
400
400
400

Regionens miljönämnd
Kommunförbunden
Länsstyrelsen
Summa

2

1200

Varav för nyhetsbladet MVG-nytt ca 13000 kr/nummer. Vid två nummer per år totalt ca 26 kkr.
Fördelningen av finansieringen mellan huvudmännen är i enlighet med Miljösamverkans styrdokument följande: Regionens miljönämnd ⅓, de fyra kommunförbunden tillsammans ⅓, Länsstyrelsen ⅓.
3
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Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn

Huvudmän
Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, kommunförbunden och kommunerna i länet
Adress
Miljösekretariatet Västra Götalandsregionen
Box 1726 501 17 Borås Tel 033-17 48 10
Webbplats
www.miljosamverkan.se
Projektledare
Lasse Lind Tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com
Cecilia Lunder Tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se

