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Verksamheten 2011
Inledning
Miljösamverkan Västra Götalands syfte, organisation m.m. finns i Styrdokument
för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 – 2012.
I Kommunikationsplan för Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) anges mål
och ges vägledning för kommunikationen internt och externt. Stöd finns också i
en lathund för kommunikationsfrågor i varje enskilt projekt.1
I denna verksamhetsplan koncentrerar vi alltså innehållet till en beskrivning av de
projekt som ska genomföras 2011, samt andra insatser som berör verksamheten
2011. Det nämns också kort om några projekt som kan vara aktuella 2012.
Ekonomi behandlas i styrdokumentet, men också i denna verksamhetsplan finns
ett ekonomiavsnitt med, som utgör budget för 2011.

Projektöversikt
(se också schema på nästa sida)
Nya projekt 2011
1. Jordbrukstillsyn
2. Buller
3. Vattenförvaltningen och tillsyn enligt miljöbalken
Projekt som fortsätter från 2010
4. Tillsynskampanj vattenskyddsområden
5. Tillsynskampanj energi
6. Enskilda avlopp
7. Täkttillsyn
Återkommande projekt
8. Verksamhetsplan för nästa år (2012)
9. Verksamhetsberättelse för föregående år (2010)
10. Aktualitetsgranskning

1

Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2009-2012 och Kommunikationsplan för
Miljösamverkan Västra Götaland publiceras på www.miljosamverkan.se/styrdokument.
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Projekten fördelade över året, samt fortsättning 2012

Forts från 2010

Nya 2011

PROJEKT 2011
1. Jordbrukstillsyn Tillsynskampanj, inkl
KemIs nationella kampanj 2

Jan

Feb

Apr

Maj

Juni

Juli

KemI

P

Okt

Nov

Dec

2012

P
Fortsätter
2012
Fortsätter
2012

P
P

5. Tillsynskampanj energi

M

6. Enskilda avlopp
Nationell tillsynskampanj m.m.

P

M Naturvårdsverkets kampanj Små avlopp – ingen skitsak

7. Täkttillsyn
Handledning

9. Verksamhetsberättelse för föregående
år (2010)

Sep

P

3. Vattenförvaltningen och tillsyn enligt
miljöbalken
4. Tillsynskampanj vattenskyddsområden
Utvärdering

Aug
M

2. Buller 3
Service- och kompetensprojekt

P

8. Verksamhetsplan för nästa år (2012)
Varje år

Mars

P
P

2011
års

2010 års

10. Aktualitetsgranskning

P

P = uppgifter för projektledning. M = aktivt deltagande i form av tillsynskampanjer för miljökontor och andra deltagare.
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I Kemikalieinspektionens (KemI) nationella kampanj Kemikalier i lantbruket 2011 omfattar inspektionsfasen endast cirka februari – april. Vår egen kampanj pågår februari - oktober.
Projekt Buller kan också komma att omfatta en tillsynskampanj som är ett inslag i Socialstyrelsens planerade men inte beslutade nationella projekt om hälsoskadligt buller 2011-2012,
själva tillsynskampanjen i det projektet blir i så fall dock troligen först 2012.
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Beskrivning av projekten
Under varje projektbeskrivning finns också rubriken Resursbehov och kostnader. Utöver det som står där kan det i ett eller flera projekt bli aktuellt att någon annan än
MVGs ordinarie projektledare är projektledare eller på annat sätt lägger ned särskilt
mycket arbetstid. Kostnader för sådan ersättning i de fall det blir aktuellt beräknas
inte för varje projekt utan finns tillgängligt under posten 2 (information, ersättning till
tillfälliga resurser m.m.) under avsnittet Ekonomi i denna verksamhetsplan.
Under varje projekt nämns miljökontorens och Länsstyrelsens insatser, samt i några
även Västra Götalandsregionen. Miljökontorens insatser i projekten 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 och/eller medverkan på kurser
och seminarier, för frågor där särskild kompetens finns.

1. Jordbrukstillsyn
I detta projekt genomförs en tillsynskampanj under större delen av året. Den nationella tillsynskampanj 2011 som samordnas av Kemikalieinspektionen och rör växtskyddsmedel tar vi med som ett inslag i vår tillsynskampanj.
År 2008 genomförde vi en tillsynskampanj med stöd av Miljötillsyn på lantbruk Handledning för miljökontoren (2007). Därefter har två förändringar skett: Den ena
är att i många kommuner är det ny personal som sköter jordbrukstillsynen eftersom
de som tidigare haft denna tillsyn lämnat kommunen för att bli djurskyddsinspektörer
på Länsstyrelsen. Den andra är delvis ändrade miljöregler för jordbruket som införts i
Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om växtnäring och gödselhantering
från och med 2010. Därför är det motiverat att ha ett nytt projekt om jordbrukstillsyn
redan nu. I enkäten om verksamhetsplan 2011 rankades det också mycket högt av
miljökontoren.
Inriktningen för kampanjen blir dels bekämpningsmedel, dels växtnärings- och gödselfrågor.
Till stöd för tillsynen ska handledningen från 2007 uppdateras. Dessutom kommer
stöd från Kemikalieinspektionen i den nationella tillsynskampanjen Kemikalier i
lantbruket 2011, där även Naturvårdsverket ska medverka med tillsynsvägledning.
Inspektionsfasen i denna kampanj ligger så tidigt som februari-april.
Miljömål: Ingen övergödning, de tre delmålen om utsläpp av fosforföreningar, kväveföroreningar respektive ammoniak. Giftfri miljö, delmålet Fortlöpande minskning av
hälso- och miljöriskerna med kemikalier
Miljökontorens insats: Delta i tillsynskampanjen
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Länsstyrelsens insats: Medverka i projektgruppen
Tidsplan: Förberedelser/planering i januari (bör inledas redan hösten 2010). Upptaktsmöte i januari som bör samordnas med Kemikalieinspektionens planerade upptaktsmöte. Tillsynskampanj februari – oktober (varav februari-mars också Kemikalieinspektionens nationella kampanj). Utvärdering november-december.
Resursbehov och kostnader: En projektgrupp behöver bildas. Kostnader: För information kan 15 000 kr beräknas.

2. Buller
Projektet blir främst ett serviceprojekt, men kan också komma att omfatta en tillsynskampanj.
Enkäten om verksamhetsplan 2011 visade på ett stort intresse från miljökontoren för
stöd i hantering och bedömning av bullerfrågor.
Projektet blir ett service- och kompetensprojekt som i princip ska ta upp alla slags
bullerfrågor som miljökontoren kan behöva hantera, från fläktbuller i bostäder till industri- och trafikbuller, och även buller i planärenden. Eftersom projektet blir mycket
brett och omfattande bör det fortsätta 2012.
Det blir en uppgift för den projektgrupp som ska bildas att närmare planera vad som
ska ingå och när och hur det ska genomföras. Kurser och seminarier bör dock bli en
viktig del av arbetet, och samverkan med bland andra Västra Götalandsregionens
Miljömedicinska Centrum (VMC) ska eftersträvas.
Dessutom genomför preliminärt Socialstyrelsen 2012 en nationell tillsynskampanj för
miljökontoren avseende hälsoskadligt buller på diskotek med mera. Vi tar om den blir
av in Socialstyrelsens kampanj som en del i vårt bullerprojekt, och ska stötta den på
det sätt som kan behövas i länet. Vi har tidigare i MVG, senast 2003, arbetat med detta och nu finns det möjlighet till uppföljning och nya inspektioner.
Miljömål: God bebyggd miljö med delmål Buller.
Folkhälsomål: Målområde 5 Miljöer och produkter, delområde Sund inomhus- och
närmiljö
Miljökontorens insats: Delta i kurser och seminarier som anordnas samt ta del av det
material som kan komma att tas fram, samt delta i tillsynskampanjen om hälsoskadligt buller.
Länsstyrelsens insats: Medverka i projektgruppen
Västra Götalandsregionens insats: Bistå med kunskaper och stöd, bland annat via VMC.
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Tidsplan: Arbetet startar i mars, fortsätter resten av året och sedan under 2012. Tillsynskampanjen rörande hälsoskadligt buller som planeras av Socialstyrelsen genomförs troligen någon period under 2012.
Resursbehov och kostnader: En projektgrupp behöver bildas. Kostnader: För information kan 15 000 kr beräknas 2011.

3. Vattenförvaltningen och tillsyn enligt miljöbalken
Genomförandet av EG:s ramdirektiv för vatten i Sverige har bland annat lett till att
det finns miljökvalitetsnormer, två för varje vattenförekomst, samt ett fastställt åtgärdsprogram som omfattar hela Västerhavets vattendistrikt. Syftet är att förbättra
och bevara miljötillståndet så att minst god status kan nås i alla vattenförekomster.
Åtgärdsprogrammet vänder sig till kommuner och myndigheter.
En stor del av åtgärderna i åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt riktar
sig alltså till kommunerna. Åtgärderna ska vara operationella senast 2012, och i februari varje år ska rapportering om åtgärder ske till Vattenmyndigheten.
Projektgruppen behöver inledningsvis ringa in behovet av stöd och därefter arbeta
med vägledning för kommunernas arbete, främst avseende den tillsyn som miljökontoren behöver utföra för att säkerställa att åtgärdsprogrammet följs. Detta avser bland
annat avlopp, industrier, jordbruk och annan markanvändning.
Ett mål för arbetet bör vara att ta fram en modell för hur man kan arbeta och prioritera
inom vattenområden och även över kommungränser.
Det finns ett behov av samverkan med andra i landet, vilket kan ske bland annat med
andra miljösamverkan.
Miljömål: Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv, Bara
naturlig försurning, Giftfri miljö
Miljökontorens insats: Ta del av de riktlinjer och det material som tas fram och inleda
tillsynsarbetet.
Länsstyrelsens insats: Medverka i projektgruppen.
Tidsplan: Arbetet startas i februari och fortsätter hela året. Det behöver fortsätta 2012
då också en tillsynskampanj kan övervägas.
Resursbehov och kostnader: En projektgrupp behöver bildas. Kostnader: För information kan 15 000 kr beräknas 2011
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4. Tillsynskampanj vattenskyddsområden
Under 2010 har en tillsynskampanj genomförts. I samband med denna har vi också
arrangerat träffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. I år sammanställer vi resultat
samt utvärderar det arbete som skett.
Miljömål: Grundvatten av god kvalitet med delmål, Rent vatten för dricksvattenförsörjning och Levande sjöar och vattendrag med delmål Vattenförsörjningsplaner.
Miljökontorens och Länsstyrelsens insats: Ta del av material och slutsatser som
kommer fram.
Tidsplan: Sammanställning och utvärdering görs klart i februari.
Resursbehov och kostnader: Projektgrupp finns sedan föregående år. Det behövs inga
särskilda resurser för utvärderingen.

5. Tillsynskampanj energi
Motivet för detta projekt är energifrågans stora betydelse för klimathotet, vår tids
ojämförligt största miljöfråga. Det är en utmaning att också genom operativ tillsyn –
inte endast information – tackla klimatfrågan.
Tillsynskampanjen med inriktning mot miljöfarlig verksamhet fortsätter från 2009
och 2010 och avslutas i år. Projektgruppen kommer under året att stödja miljökontorens tillsyn främst genom att svara på frågor och genom att ordna nätverksträffar för
miljöinspektörer och energi- och klimatrådgivare där man får möjlighet att träffa
andra och diskutera aktuella frågor. Träffarna ordnas bland annat i samarbete med
Hållbar utveckling Väst.
Från och med hösten 2010 har Energimyndigheten beviljat pengar till ett regionalt
nätverksprojekt som syftar bland annat kompetenshöjning av företag och miljöinspektörer. Aktörer är bl.a. Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Hållbar utveckling
Väst. Kostnader för våra träffar och andra kompetenshöjande insatser bekostas av
detta regionala projekt.
Miljömål: Begränsad klimatpåverkan delmål Utsläpp av växthusgaser.
Miljökontorens insats: Delta i tillsynskampanj och medverka på nätverksträffar som
ordnas inom ramen för projektet.
Länsstyrelsens insats: Delta i tillsynskampanj samt medverka i projektgruppen och på
de nätverksträffar som ordnas inom ramen för projektet.
Västra Götalandsregionens insats: Bidra med information och kunskaper, stötta arbetet genom främjande insatser riktade till verksamhetsutövare.
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Tidsplan: Tillsynskampanjen fortsätter till och med oktober 2011. Utvärdering görs i
slutet av året.
Resursbehov och kostnader: Projektgrupp har bildats 2009. Kostnader för träffar
m.m. bekostas av regionalt energiprojekt.

6. Enskilda avlopp
Projektet fortsätter från 2010. Arbetet innebär främst att i vårt län vid behov stötta
Naturvårdsverkets nationella kampanj för miljökontoren Små avlopp – ingen skitsak,
som pågår 2010 och 2011 och syftar till förbättring av bristfälliga enskilda avlopp.
Därtill ska projektgruppen kunna ta upp andra aktuella frågor om små avlopp där miljökontoren kan behöva stöd, exempelvis genom att anordna någon eller några kursdagar.
Arbetet blir därmed i stort sett likartat med det som gjordes 2010.
Miljömål: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god
kvalitet.
Miljökontorens insats: Ta del av den information med mera som följer av projektgruppens arbete. Delta i den nationella tillsynskampanjen Små avlopp – ingen skitsak
Länsstyrelsens insats: Medverka i projektgruppen.
Tidsplan: Hela året.
Resursbehov och kostnader: Projektgrupp finns sedan tidigare. Inga särskilda kostnader beräknas uppkomma.

7. Täkttillsyn
Projektet är ett serviceprojekt som bland annat ska resultera i en handledning. Det
fortsätter från 2010.
Täktverksamhet innebär utvinning och förädling av bland annat berg, naturgrus, morän och matjord. Materialet används sedan i samband med t.ex. anläggning av väg,
järnväg och byggnader men även för tillverkning av asfalt och betong.
Det finns kompetens om täkter hos både miljökontoren och på Länsstyrelsen, så det
handlar om erfarenhetsutbyte åt båda håll, och om att hitta bra rutiner för samarbete.
Ett exempel kan vara miljökontorens godkännande av efterbehandling och kommunikationen med Länsstyrelsen som därefter ska betala tillbaka den ekonomiska säkerheten till verksamhetsutövaren.
Det är också viktigt att få en kommunikation kring utformning av villkor så att de kan
tillämpas i tillsynen.
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Ett bra arbetssätt för att få med sig kunskap om aktuella frågor och problem kan vara
att projektgruppen under arbetets gång ordnar träffar med handläggare på miljökontor
och på Länsstyrelsen.
En handledning om täkttillsyn ska tas fram. Informationsmaterial kan också bli aktuellt.
Miljömål: Täkttillsyn berörs bland annat av dessa miljömål: Grundvatten av god kvalitet med delmål Skydd av grundvattenförande geologiska formationer, God bebyggd
miljö med delmål Uttag av naturgrus.
Miljökontorens insats: Ta del av det material som tas fram och använda det i sin ordinarie tillsyn.
Länsstyrelsens insats: Medverka i projektgruppen samt beakta projektets resultat i sin
handläggning av täktärenden.
Tidsplan: Projektet fortsätter från 2010 och ska vara avslutat till 1 juli 2011
Resursbehov och kostnader: Projektgrupp finns sedan 2010. Kostnader: För information kan 15 000 kr beräknas.

8. Verksamhetsplan för nästa år (2012)
Det är viktigt att förbereda Miljösamverkan Västra Götaland 2012 tidigt.
Miljökontorens, Länsstyrelsens och Västra Götalandsregionens insats: Besvara enkäten om verksamheten 2012.
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 (2010)
Vi beskriver på ett kortfattat och trevligt sätt vår verksamhet under föregående år och
sammanställer i en folder som läggs på vår webbplats. Verksamheten ska, i likhet
med tidigare verksamhetsberättelser, redovisas med uppgifter om deltagande, insatser
i de olika projekten och ekonomi med mera. Som komplement till foldern sammanställer vi en presentationsfil som kan användas för att informera olika målgrupper om
vår verksamhet.
Tidsplan: Verksamhetsberättelsen för 2010 ska göras klar och presentationen skickas
ut senast i mars. Verksamhetsberättelsen för 2011 förbereds i december.
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Resursbehov och kostnader: Kostnader för layout av verksamhetsberättelse för 2010
bedöms uppgå till ca 20 000 kr.

10. Aktualitetsgranskning
Det handlar om en uppföljning av material från tidigare projekt för att förtydliga hur
aktuella olika dokument är. Syftet är att underlätta för våra användare på miljökontor
m.fl. Granskningen kan resultera i att en del dokument görs om så att de är aktuella i
sin helhet. I vissa fall kan det räcka med att vi tydliggör vilka regler som ändrats, vilka nya regler som har börjat gälla, samt annat som berör den aktuella frågan.
Våra informationsblad har vi som ambition att hålla uppdaterade.
Vi planerar att fortsätta denna genomgång under kommande år. I år planerar vi preliminärt att gå igenom följande tidigare framtagna dokument:
•
•
•
•
•
•

Flera handledningar som rör avfall, inklusive regelsammanställningen. Såvida
inte central information gör att vi inte behöver uppdatera regelsammanställningen.
Miljötillsyn lantbruk. Uppdateras i samband med tillsynskampanjen som genomförs i år.
Verkstadsindustri, 2 handledningar
Dagvatten
Tillsyn av skolor och förskolor. Om inte detta redan gjorts under 2010 av innemiljögruppen.
Vårdlokaler. Om inte detta redan gjorts under 2010 av innemiljögruppen, eller
central vägledning gör det obehövligt.

Miljökontorens och Länsstyrelsens insats: Använda de uppdaterade handledningarna i
sitt ordinarie arbete. I de fall handläggare upptäcker behov av aktualitetsgranskning
av något särskilt dokument tar projektledarna gärna emot sådana tips och önskemål.
Tidsplan: Arbetet utförs under hela året.
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.

Övriga insatser under 2011
Fortsatt uppföljning och vid behov revidering av Kommunikationsplan för Miljösamverkan Västra Götaland.
I början av året ordnas en kontaktpersonsträff: Projektledarna och arbetsgruppen bjuder in MVGs kontaktpersoner på miljökontoren till en träff för information, erfaren10

hetsutbyte och diskussion om utveckling av projektarbetet. Kontaktpersonsträffar har
tidigare hållits hösten 2006 och hösten 2008.
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 MVGs verksamhet.

Inför 2012
Följande båda projekt bör kunna tas med i verksamhetsplanen 2012. De fanns med i
enkäten om verksamhetsplan 2011 och rankades ganska högt, men kunde inte få plats
nu.
• Vedeldning/småskalig fastbränsleeldning.
• Tillsyn bensinstationer.
Dessa båda projekt behöver fortsätta 2012:
• Buller
• Vattenförvaltningen och tillsyn enligt miljöbalken
En utredning ska göras om MVGs fortsatta arbete inför ny verksamhetsperiod efter
2012.
Nya nationella tillsynsprojekt på Socialstyrelsens, Kemikalieinspektionens och/eller
Naturvårdsverkets ansvarsområde kan komma. Det kan då vara bra att vi stöttar detta
genom projekt i Miljösamverkan Västra Götaland.
Möjligheter till att genomföra projekt tillsammans med ett eller flera andra miljösamverkan ska undersökas.
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Ekonomi
I styrdokumentet för MVG finns de övergripande riktlinjerna för ekonomin år 2009 –
2012, huvudmännens ansvar för finansiering m.m.

Budget 2011
I enlighet med styrdokumentet är kostnadsramen för MVG 1300 kkr/år i 2008 års
penningvärde (juni). Siffrorna nedan räknas sedan om till 2011 års penningvärde
Kostnader 2011
1
2

Projektledare, motsvarande c:a 1½ tjänst.
Information (layout m.m.), ersättning till tillfälliga resurser, omkostnader för möten och kurser samt övriga kostnader. Av dessa kostnader finns 80 kkr specificerade under projekten.

Summa

kkr
1160

140
1300

Intäkter 2011
A Västra Götalandsregionen miljönämnd
B Kommunförbunden

kkr
350
433

Summa ovanstående

783

Se kommentar 1 nedan

resterande

Se kommentar 2 nedan

C Länsstyrelsen
Summa

1300

-”-

Kommentar 1: Denna summa täcker kostnader för en projektledarresurs som anlitas
på uppdragsbasis samt utgiftspost 2, 140 kkr, ovan.
Kommentar 2: Länsstyrelsen bidrar 2011 inte genom inbetalning av visst belopp. I
stället åtar sig Länsstyrelsen att svara för en projektledarresurs, inklusive omkostnader, motsvarande ekonomiskt minst vad kommunförbunden bidrar med tillsammans.
Det innebär att totalt samma projektledarresurs kommer att finnas som 2010 och som
ovan värderats till 1160 kkr i utgiftspost 1. Länsstyrelsens bidrag på detta sätt till finansieringen värderas till 517 kkr om summeringen av intäkterna ska bli 1300 kr,
men ska alltså minst kunna värderas till 433 kkr vilket Länsstyrelsen får redovisa inför att ekonomirapport för MVG 2011 ska sammanställas.
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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 lasse.lind@cirka.se
Cecilia Lunder Tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@lansstyrelsen.se

