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Miljöbalken
• Lagtext
• Förordningar
• Föreskrifter
• EU-direktiv
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Varför Miljösamverkan?
• Underlättar samverkan mellan myndigheter
• Effektivt
• Likvärdig tillsyn
• Delaktighet
• Kompetensutveckling
• Resursbesparande (undviker dubbelarbete)
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Regeringen i regleringsbrev

• Tillsynsvägledningsplaner ska finnas,  
transparenta och bra.

• Regional miljösamverkan bra, bör användas.



Miljösamverkan i landet
• Finns i 12 län samt Miljösamverkan Sverige 
• Liknande arbetssätt 
• Huvudmän och finansiering skiljer sig åt
• Projektledarna träffas regelbundet och har en 

gemensam arbetsyta på Internet
• Miljösamverkan Sverige har ingen överordnad 

roll i nätverket
• www.miljosamverkan.se/alla
• http://www.miljosamverkansverige.se/rapportb

ibliotek/



Hur började Miljösamverkan 
Sverige?  

• Idé hos länsstyrelsernas miljövårdsdirektörer
• Naturvårdsverket kommer in i bilden 
• Länsråden ger klartecken 
• Organisation på plats hösten 2005
• Socialstyrelsen kom med 2009



Syfte och mål!
• Operativ tillsyn och tillsynsvägledning 
• Hela miljöbalken
• Öka samsynen mellan länsstyrelserna
• Få ett bättre resursutnyttjande
• Bidra till kompetensutvecklingen  
• Ge upphov till likartade förutsättningar att 

bedriva ett bra tillsynsarbete
• Komplettera de centrala verkens 

tillsynsvägledning



Vad gör Miljösamverkan Sverige?

• Tar fram vägledningsmaterial i olika aktuella 
tillsynsfrågor 

• Anordnar kurser och seminarier i anslutning 
till projekt

• Genomför gemensamma tillsynskampanjer
• Samlar och sprider befintligt material mellan 

länsstyrelserna

Mats Forslund, Traffic



Hur görs jobbet?
• Projektbemanning

– handläggare från olika länsstyrelser 
– projektledare från Miljösamverkan Sverige 

• Kostnader
– lön till projektledare och omkostnader för resor täcks 

av Miljösamverkan Sverige
– arbetstid för projektgruppernas medlemmar täcks av 

den egna länsstyrelsen

• Finansiering
– budgeten är 1,3 miljoner kr per år (Länsstyrelserna,  

Naturvårdsverket och Socialstyrelsen finansierar)
– vi söker även regelbundet externa medel
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Riskhantering vid
miljöfarliga verksamheter 

• Motivera och höja kompetensen om risktillsyn 
• April 2009 – april 2010
• Projektgrupp från 5 länsstyrelser 
• Referenspersoner från 

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
– Naturvårdsverket
– Arbetsmiljöverket
– Räddningstjänster 
– Länsstyrelser 



Riskhantering vid 
miljöfarliga verksamheter

• Ta fram eller anpassa vägledningsmaterial 
• Bygga en webbplats på intranät 
• Anordna seminarium för länsstyrelserna 
• Hitta modell för att förvalta webbplatsen
• Tillsynskampanj 2012?



Tillsyn för God Ekologisk Status
• Miljökvalitetsnormer för vatten
• Nytt och svårt!
• Kunskapshöjande seminarieserie
• Samlade in aktuella 

frågeställningar
• Februari - mars 2010
• Växjö, Västerås, Göteborg, Umeå
• Fullsatt!
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Vad har vi gjort hittills? 
• 23 projekt med 120 projektdeltagare 

– 2 miljöbalken allmänt  
– 3 naturvård
– 9 vattenvård
– 9 miljö- och hälsoskydd 

• 22 tillsynshandledningar mm
• 2 tillsyns/-informationskampanjer
• 16 kurser eller seminarier med totalt       

ca 900 deltagare 



Vad har vi gjort hittills?  
• 4 webbplatser 

– 3 på intranät
– 1 extern hemsida

www.miljosamverkansverige.se

• Utvärdering 2008
• Kommunikationsplan 2009



Våra styrkor 
• Snabba resultat
• Medinflytande
• Nätverk
• Samverkan  

– mellan länsstyrelser
– mellan länsstyrelser och centrala verk
– mellan centrala verk

• Vi förs ofta fram som ett gott exempel!



Framtiden
• Fler centrala verk
• Långsiktig finansiering
• Flerårsplanering 



Tack för visat intresse!

www.miljosamverkansverige.se


