Projektplan för ”Informationsmaterial vattenverksamheter” antagen av styrgruppen 2009-09-04
Uppdrag

Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige
och att inom ramen för det arbeta fram olika handläggarstöd.
Vid utvärderingen av Miljösamverkan Sverige 2008 framfördes bl.a. ett projektförslag om att ta fram
informationsmaterial om vattenverksamheter som riktar sig till verksamhetsutövare. Styrgruppen valde att
låta projektet ”Informationsmaterial vattenverksamheter” ingå i förslag till verksamhetsplan för 2009.
Förslaget fastställdes av länsrådsgrupp 6 den 15 december 2008.

Bakgrund

Det finns ett behov av att samordna och underlätta i den främjande och förebyggande tillsynen gällande de
regler som omger olika vattenverksamheter enligt 11 kap miljöbalken. Att tillhandahålla lättfattlig och
uppdaterad information är ett digert och svårgenomförbart arbete för landets vattenhandläggare. Ofta saknar
man tillgång till bra designprogram för att kunna göra informationsfoldrar eller broschyrer och att få till ett
enkelt och icke-byråkratiskt språk kan vara nog så svårt.
Det har under årens lopp visat sig att entreprenörer ofta inte har tilläcklig kunskap om vilka regler som gäller
och hur arbetena bäst ska utföras ur miljösynpunkt. Många olagliga vattenarbeten görs för att man inte vet
vad som gäller, även om det givetvis även förekommer medveten olaglighet. Information, riktad direkt till
entreprenörer, är ett sätt att komma tillrätta med felaktigt eller olagligt utförda vattenarbeten och negativ
miljöpåverkan.
Budskapet från länsstyrelserna bör vara enkelt för att nå ut på bästa sätt. För att få så stor genomslagskraft
som möjligt är det lämpligt att gå ut med informationen i form av en informationskampanj. Genom att låta
Miljösamverkan Sverige ta fram informationsmaterial och organisera informationskampanjen underlättas
arbetet betydligt för de enskilda länen, en begränsad insats kan totalt sett ge en stor effekt i landet.

Syfte
Mål

 Förebygga miljöskador genom förbättrad information gentemot entreprenörer
 Underlätta för länsstyrelserna att lämna likvärdig information i hela landet
 Medvetandegöra entreprenörer
 Skapa och distribuera informationsmaterial till länsstyrelserna
 Genomföra informationskampanj i samarbete med länsstyrelserna
Miljösamverkan Sveriges styrgrupp.

Styrgrupp
Ingela Höök, projektledare för Miljösamverkan Sverige

Projektledare
Projektgrupp

Avgränsningar

Peter Andersson, Länsstyrelsen i Värmlands län
Per Berglund, Länsstyrelsen i Stockholms län
Marie Bergström Wickman, Länsstyrelsen i Stockholms län
Fokus kommer att ligga på grävning, muddring och utfyllnad. Information kommer att lämnas om följande
slag av vattenarbeten:









Kritiska
framgångsfaktorer

tillstånd
anmälan 11 kap
dispens från dumpningsförbudet
anmälan upplägg av massor (9 kap)
samråd (12:6) - dikning
dispens från dikningsförbudet
tillstånd dikning
vattenområde

 Att nå ut till landets vattenhandläggare och få länsstyrelserna intresserade av att delta i kampanjen
 Att leverera enkel och koncis information så att budskapet går fram

Utvärdering och
förtydligande av
när projektet är
avslutat

Genom informationskampanjen som startar på den internationella vattendagen 22 mars 2010 avslutas det
huvudsakliga arbetet i projektet. Därefter kommer en uppföljande del att genomföras i form av
förfrågan/enkät till entreprenörer och deltagande länsstyrelser under det första kvartalet 2011.
För att få effekt på längre sikt bör det tas fram former för att hålla informationsmaterialet aktuellt. Det bör
dessutom finnas tillgängligt på skolor där entreprenörer utbildas, t.ex. på skolor för grävmaskinister och
skogsbruksskolor.
Utvärdering av projektgruppens arbete görs genom att medlemmarna får svara på en kortfattad enkät. Denna
utvärdering sker våren 2010 och resultatet presenteras för projektgrupp och styrgrupp.

Genomförande

Inventera/samla in befintligt informationsmaterial
Arbetet görs i huvudsak under maj-augusti 2009.
Informera och förankra
Information till viktiga målgrupper lämnas under juni-september 2009.
Sammanställa material med fokus på grävning, muddring och utfyllnad
Utformning av informationsmaterial, banner och pressmeddelande sker under september-oktober 2009.
Materialet skickas för synpunkter till vattenhandläggare och Skogsstyrelsen under november 2009 och till
miljövårdsdirektörerna m fl. under januari-februari 2010. Material beräknas vara helt färdigt den 1 mars 2010.
Informationskampanj
Genomförs med start den internationella vattendagen 22 mars 2010.
Uppföljning
Förfrågan/enkät skickas till entreprenörer och deltagande länsstyrelser under kvartal 1 2011.

Tidplan

Projektets första del pågår under tiden maj 2009 – april 2009. Den andra, uppföljande delen pågår under tiden
januari 2011 – mars 2011.

Budget
Dokumentation

Rese- och logikostnader för projektgruppens medlemmar beräknas uppgå till ca 15 000 kr.
Kostnader för hjälp vid framtagande av informationsmaterial kan tillkomma, uppskattningsvis max 15 000 kr.
Det framtagna informationsmaterialet kommer att utgöra den viktigaste dokumentationen av projektet och
kommer att finnas tillgängligt på Miljösamverkan Sveriges webbarbetsplats och hemsida. Målet är också att
så många länsstyrelser som möjligt är med i informationskampanjen och därigenom lägger ut informationen
på sina respektive hemsidor.
Projektgruppens arbete dokumenteras på projektets egen sida på Miljösamverkan Sveriges webbarbetsplats.
Där kommer också resultatet av genomförda uppföljningar/utvärderingar att läggas ut.

Mötesstruktur

Projektet avrapporteras löpande på styrgruppsmöten inom Miljösamverkan Sverige.
Projektgruppen har regelbundna möten och telefonmöten.

Bilagor

Bilaga 1 Kommunikationsplan
Bilaga 2 Tid- och aktivitetsplan

