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chefenstatsrådet förTill och

Miljödepartementet

Kommittén har haft regeringens uppdrag för den utbild-att attansvara
föranleds miljöbalken träder i kraftning genomförs i sådanattsom av

och förutsättningar skapas förtid på sådant miljöbalkens målsätt att att
skaska kunna uppnås. Kommittén år efter miljöbalkens ikraft-ett

trädande redovisa sitt arbete och utvärdering genomförda utbild-en av
ningsinsatser. samband med den slutliga utvärderingen ska kommitténI
också behoven ytterligare informations- och utbildnings-överväga av
insatser till konsumenter, allmänheten m.fl. lämna förslag tillsamt
sådana insatser. Miljöbalksutbildningen överlämnar härmed sådanen
redovisning.

Utvärderingen utbildningen ivisar nått sitt mål. har lyckatsDetstortatt
och effektiv organisation.tack Kommittén vill tacka allastorvare en

medverkat i utbildningen regionala medarrangörer ochexperter,som -
minstinte alla entusiastiska lärare fört balkens budskap detpåutsom
planet.lokal

Stockholm i december 1999

BlücherGösta
/ Göran Ekblad
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Sammanfattning

haft i uppdragMiljöbalksutbildningen statliga kommittéär attsomen
miljöbalken. Kommitténmiljölagstiftningenutbilda berörda i den nya -

i och med utgångenoch planeras avslutasstartade i december 1997 att
kursverksamhet harMiljöbalksutbildningensför1999. Inom ramenav

sammanlagtundervisning underhittills genomgått20 elever000ca
000 kursdagar.38

verksamhet har myndigheter,MiljöbalksutbildningensUtöver
ellerutbildning med lärareföretag bedrivit internochkommuner egna

också kommitténsutbildningeninhyrda konsulter. Denna använtsom
ytterligarekompendier beräknas omfattautifrån såldakursmaterial kan

deltagare.8 000ca

för utvärderingInregia konsulthar anlitat ABKommittén avsom
följande sammanfattninguppdrag. InregiaMiljöbalksutbildningens gör

sin utvärdering:av
genomfört sittMiljöbalksutbildningen harUtvärderingen drar slutsatsen att

hargivet sina förutsättningar.mycket förtjänstfullt Manarbete sättett
påverkat kvaliteten i någrasitt förfogande vilket harhaft kort tid till av-

påtagligt mindre jämfört medekonomiska har varitseenden. De resurserna
på 1980-talet,utbildningssatsning Plan- och bygglagenliknande omen

Miljöbalksutbildningen avstått informera allmän-tillvilket har lett attatt
heten.

framgångsfaktorema har varit:Några de viktigasteav

hanteratstid och låg budget harFörutsättningarna med kort attgenomom0
arbeta med kända metoder.så långt möjligtsom

mycket god.och hålla budget har varitKansliets organisation strävan att0

varit mycketkursmaterial har i huvudsakuppläggning ochUtbildningens0
bra.

samverkan med många aktörer.framgångsrikEn0

blivit kända.hanterats snabbt deProblem har när0

varit starkt.harEngagemanget0

enskildaBetydande insatser av personer.0
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Kommittén drar slutsatsen det upplägg redovisades i utbild-att som
ningsplanen och kommittén sedan också genomförde i huvudsaksom
har varit mycket lyckosam. Utifrån de erfarenheter kommitténsom
gjort under genomförandet och också i utsträckning bekräftatsstorsom

utvärderingen, lämnar kommittén förslagantal till förbättringarettav
för framtida utbildningssatsningar liknande slag. Den viktigasteav
erfarenheten arbete med utbildningär regelverkatt ett ett mot-av
svarande miljöbalken bör inledas år före lagens1,5 ikraft-senast
trädande och genomtänkt pedagogisk uppläggning för helhetenatt en
bör beslutas tidigt och genomdrivas med uttalad uppföljning och styr-
ning.

MiljöbalksutbildningenNär upphör vid utgången 1999 andratarav
aktörer för fortsatt utbildning miljöbalken.över ansvaret om

Utvärderingen pekar behov av

fortsatt information och diskussion hur miljöbalken berör olikaom
kommunala verksamhetsområden och hur den kommunala miljö-
politiken kan samverka med miljöbalkens regelverk.

sammanhållen författningsinformation pâ Internet via miljö-portal.en
vill ha förordningar,Där lag, föreskrifter, allmänna råd, ändringarman

och rättsfall.

frågelåda på därInternet besökaren kan ställa frågor och snabbt fåen
svar.

branschanpassad information till näringslivet.en

information till allmänheten i frågor har allmängiltighet förstor attsom
öka medvetandet den miljölagstiftningen.om nya

Miljöbalken miljökvalitetsmålenoch

Förarbetena till miljöbalken och miljökvalitetsmålen förutsätter ett
samspel dem emellan. finns emellertidDet inga tydliga kopplingar i
lagstiftningen mellan balken och miljökvalitetsmålen visarsom sam-
spelet. Kommittén frågan bör utredas vidare.attanser

Miljömålen kan de inte införda i lagstiftningen kommaärtrots att
i tillämpningen miljöbalken i flera sammanhang, med varierandeav
styrka och funktion.
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generelladetillämpningenunderlättaMiljökvalitetsmålen kan av
målen,kunskapskaffaexempelvisgällerhänsynsreglema. Det att om

in-sådanoch begränsafrämjasmålenhurutifrånlokaliseringbedöma
red-viktigadärmedHänsynsreglemamotverkar målen. ärverkan som

forvillkoromprövningenochprövningenvidmålenskap för av--
verksamheter.

ochmyndigheternamellankontaktytanbredaochkontinuerligaDen
Till-tillsynsverksamheten.operativai denskerverksamhetsutövama

tillsynsmyn-Dåtillsynsplan.ska årligensynsmyndigheten upprätta en
börknappamycketutifrånprioriteringarsinadigheten resursergör

bedömningsgrund.målenmedskedetta som
miljökonsekvens-medför arbetetstödMiljökvalitetsmålen kan ge

i beslutetbedömaviktigafrågorvilkaoch visa är attbeskrivningar som
bedömningsgrund.fungeraMålen kanmed i villkor.och somta

delarfleratillämpninginnebäroftaSamhällsplaneringen avavsom-
såvälmiljöproblemundvika vissabetydelsefull förbalken att somär- styrmedelhär fungeraMålen kanstörningar. ävenminimera somatt

vidstödochfrågorangelägnapeka pådvs.bedömningsgrund,och ge
konkurrerande intressen.mellanavvägningarna

givet-ochbalkeniformer äri fleragenomförandemedel finnsDirekta
för-ochstrandskyddReglerstrategin.del reservat,viktigvis omaven
förstödtänkasMiljömålen kanexempel.någraområdenorenade är ge

regi-olikahand iförstaibörbeslutvilkabedöma tastyperatt somav
myndigheterna.inomfördelasknappanär resurseroner,

kommitténvilketolikaflerapåmiljöbalken sättberörsKommunerna av
dennaledning. Ipolitiskakommunenstillbroschyreniutvecklathar

ansvarsområden:uppdelningfölj andekommitténgör av

tillsynsmyndighetochprövnings-Kommunens som
verksamhetsutövareKommunen som
fastighetsägareKommunens som

renhållningsskyldighetenkommunalaDen
planeringenfysiskaoch denKommunen

allmän-företrädareochsakägarerättigheterKommunens avsom
intresset.

ansvarsområdenolikafå dessa attmöjligheterhar attKommunen stora
tillräckligtblirmiljökvalitetsmålenmiljöbättresamverka mot omen

prak-dessochreglermiljöbalkensförankringbredtydliga. Utan aven
organisationenkommunalaoch i denallmänhetenhostillämpningtiska

handlingsutrymmelokalttillmöjlighetermöjligt. Dedock intedettaär
fram.lyftasdärförbörfinnsregelverkettillämpningenför somav
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bordeDessutom inte vissa lokala frågor i högreöverväga ut-man om
sträckning skulle kunna den kommunala myndigheten.avgöras av

Miljöbalkens regelverk

Under hand har kommittén i utbildningen och sin frågelådagenom
blivit uppmärksam både svårigheter och inkonsekvenser i myndig-
heternas handläggning enligt miljöbalken och regler kan sigtesom
onödigt byråkratiska eller slå omotiverat hårt. Kommittén har ställt

dessa erfarenheter i särskild bilaga.samman en
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öbalksutbildningenMilj1

Förutsättningarna1

be-desigläramångainförs behöverlagstiftning parterNär nyany
ochförordningarlag,tillämpaskaMyndigheterstämmelsema. som

gäller polis,till dessa. Detsammakännasjälvfalletföreskrifter måste
Allmänhet,sanktioner.hanterakunnafördomstolarochåklagare att

kännamåstelagenberörsorganisationerochpolitikerföretag, avsom
sig efter.de harvad rättaförbestämmelserna atttill vetaatt

utbild-blir behovetlagstiftningeniförändringarriktigtVid avstora
Miljö-tydligt.ikraftträdandeinför lagensinformation extraochning

lagar15deneftersomförändring, ersättersådaninnebärbalken storen
miljölagstift-dessutominnebärMiljöbalken attmiljöområdet.inom

arbets-fårmyndigheterolikabreddasochskärpsningen attsamt nya
uppgifter.

statligaolikapekade bl.a.miljöbalkenframmedarbetetUnder att ta
behovetdetKommunförbundet påSvenskaoch storamyndigheter av

organi-utbildningmed den statenjämfördeutbildning. Man t.ex. som
påPBLBygglagenochPlan-införandetmedsambandserade i av

l980-talet.
medkommittétillsättaseptember 1997beslutade iRegeringen att en

miljöbalken.utbildningsinsatsersamordnaochinitierauppgiften omatt
Utbild-Miljöbalksutbildningen.Kommittén kom namnetatt ta

miljö-ikraftträdandetsamband medske iskulleningsinsatsema av
respektivefårdärefterkrävsfortbildningenlöpandebalken. Den som

Kommitténhand.påhanteraföretagochorganisationmyndighet, egen
1999.utgångenvidarbeteavsluta sittdärförplaneras att av

Miljöbalks-innebarbeslutaderegeringen atttidsschemaDet om
tidspress. Destarkundersitt arbetegenomföraskulleutbildningen

iillustrerasMiljöbalksutbildningenförförutsättningarnatidsmässiga
tabellitidsschemat
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Miljöbalksutbild-författningsarbetet ochTabell Tidsschema1: över
ningens arbete

1999trädde i krañ lLagen
VårenVåren Våren Hösten HöstenHösten
1999 19991997 1997 1998 1998

Huvuddelen Myndigheter MyndigheterFörfatt- Förslag till Behandling i Lagen
förord- före- all-nings- lag. lagrådet. beslutas ut utger gerav av

i skrifter. råd.riksdagen ningarnaarbete männa
skrivs.uni.

med for Regionala RegionalaMiljöbalks- Arbetet KurserUtbildning
kurser för kurser förutbildningen kurskom- lärare okt/nov.och infor-

kur- elever.inleder pendier in- Regionala elever.mation ar-
förkom- Lärarkursi leds. för elever Sistabetet ser

klart. sista kursen.december. Regional inleds i nov/ penietor-
Informations- Informations-ganisation dec.

material.kursar- Hemsida material.av
rangörer öppnas.
skapas.

kurskompendiema delvis skrevs innantabellen framgår bl.a.Av att
förordningama fanns tillgängligalagen riksdagen. Fleratagen avvar av

med kursmaterialet avslutades,först i samband med arbetet trots attatt
förordningarmiljöbalken starkt avhängig detillämpningen är somav

del myndigheternas före-utfärdar. Endast begränsadregeringen aven
givits i december 1999 Miljö-skrifter och allmänna råd har närännu ut

verksamhet i det avslutad.balksutbildningens närmaste är
och Miljöbalksutbildningenambition från både regeringenEn var

ikraftträdande.skulle inledas före lagenskurserna åtminstone Dettaatt
komma igång redan ivissa kurser kundeuppnådde attman genom

dock hållitsHuvuddelen kurserna harnovember och december 1998. av
efter ikraftträdande.lagens

Miljöbalks-i kommittén och på kansliet forFlera bådepersoner
PBL-utbildning genomfördesmedverkade i denutbildningen som

kom tillämpa koncept1980-talet. därför naturligtDet ettatt attmanvar
liknar det användes i PBL-utbild-för Miljöbalksutbildningen som som

sig dockför Miljöbalks-utbildningen skildeningen. Förutsättningarna
förutsättningar.avgörande punkter från PBL-utbildningensnågra

tillgå tidigt,genomförande PBL-utbildningen fanns lagenVid attav
utbildningsmaterial. Tillämp-goda möjligheter framvilket att tagav

förordningar, vilketinte lika beroende regeringensningen PBL ärav av
dettamed kurskompendiema mindre tidskritisktgjorde arbetet även av

tredje-arbetet med utbildningen i god tid så tvåskäl. inleddeMan att
kunde genomföras före ikraftträdandet.delar grundkursema För-av

efter ikraftträdandet.djupningskursema hölls dock
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utbildningssatsningamade tvåmellanskillnadbetydandeEn annan
hållakomPBL-utbildningenbudgeten. I attochomfattningen manär

för-iför 10 000ochgrundutbildningenelever iför 00030kurser caca
grund-MiljöbalksutbildningensieleverAntaletdjupningsutbildningen.

fördjup-ibli 6 000och kommer000varit 15utbildning har att caca
nings/fortsättningskursema.

ungefärPBL-utbildningendelennationellaför denBudgeten varav
Miljöbalksut-medjämföraskanpenningvärde. Dettai dagensMkr.16

proportionelladirektdock inte motKostnadernaMKr.bildningens 8 är
haft lika mångahadeMiljöbalksutbildningenkursdeltagare. Omantalet

blivit 11 MKr.iställetkostnadenhadePBL-utbildningenelever casom
påtagligautgjorthartid ochpåknapphetenrelativaDen pengar

harutvärderingenMiljöbalksutbildningen. Imedi arbetetrestriktioner
Miljöbalksutbildningenhosresultatocharbetssättvärderingdärför av

förutsättningar.till dessai relationställts

organisationKommitténs1.2

hartill kommitténochBlüchervarit Göstaordförande harKommitténs
förordnats:ledamötersom

IndustriförbundSverigesAlmgren,Richard
KommunförbundetSvenskaladvad,FLars

Fall, BoverketLisbeth
Stig-Åke Dalarnas länlänsstyrelsen iSvensson,

NaturvårdsverketVictor,Kitty
1999Ågren, dec 194 1997miljödepartementetBirgitta apr-

-20 1999miljödepartementetTombrockGun apr
förordnats:harTill kommittén expertersom

maj 19984 dec 1997 31Cederlöf, miljödepartementetKerstin -
feb 1998Kommunförbundet 24SvenskaAnn-Sofie Eriksson, -

3 1998-IndustriförbundSverigesAnderssonPär mar
1998jun 19981Holmgård, miljödepartementetLars aug-

anställda:varitföljandekansli harkommitténsI personer
1 jan 1998huvudsekreterareEkblad,Göran -

19991998 301sekreterareMia Jameson, sepmar -
1998jun1 1998 lhalvtidSundbergAnn-Christin mar -

förKansliet harprotokollfördahaft ansvarathar 27 möten.Kommittén
administreratinformationoch övrigkursmaterial samtframtagning av
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lärarutbildningen i Kanslietsteg har tillsammans med fyra expert-
bestående frångrupper berördarepresentanter myndigheter,av kom-

och näringslivet för denmuner direktasvarat produktionen kurs-av
materialet. Kansliets personal och deltagare i harexpertgruppema
sedan varit lärare på lärarutbildning i Ansvaret forsteg genom-
förandet de regionala kurserna i 2 har legatav på länsstyrelsernasteg
och de regionala kommunförbunden inom respektive län med hjälp av
de lärare genomgått utbildning isom steg

Kommittén har anlitat konsult för

medverkan vid den pedagogiska dagen,-
framtagning hemsidan på internet,av-
framtagning OH-bilder och planscher,av-
distribution kommitténs utbildningsmaterialav-
utveckling strategi i tillämpningen miljöbalkenav en för främja- attav
miljömålen,
utvärdering Miljöbalksutbildningens verksamhet.av-

Kommittén har under hand redovisat sitt arbete till regeringen och
miljödepartementet:

Lägesrapport 1998-02-02
Utbildningsplan 1998-02-19 rev. 1998-03-03
Lägesrapport dec 1998
Lägesrapport juni 1999
Denna slutrapport dec 1999

1.3 Kommitténs direktiv och anslag
Kommitténs uppdrag är för denatt utbildningatt föranledsansvara som

miljöbalkenatt träder i kraft genomförsav i sådan tid och på sådanten
förutsättningarsätt att skapas för miljöbalkensatt mål ska kunna upp-

nås. Regeringen har i sina direktiv till kommittén bilaga 1 ytterligare
preciserat kommitténs arbetsuppgifter.

För genomförandet kommitténs uppdrag har regeringenav anslagit
8 miljoner kronor. Miljödepartementet har därefter medgivit att
kommittén får disponera ytterligare 150 000 kr för tryckning och
distribution broschyr speciellt riktad till de mindreav en företagarna.
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Utbildningsplanenl

för god-regeringentillutbildningsplanöverlämnadeKommittén en
redo-Planen1999-03-03.revideradfebruari 1999kännande den 19

bilagahelhet ii sinvisas

verksamhetsinmål förKommitténs1.5

sinhuvudmål förföljandefastlagtutbildningsplaneniKommittén har
utbildningsverksamhet.

aktörermiljöbalkensallaskautbildningsammanhållenGenom gesen
miljöbalken.för tillämpningen avramgemensamen

kursmaterial äreftermåldettautifrån etthar strävatKommittén som
ochbalkenhelaomfattarGrundkursenstyrande.ochkonsistenttydligt,

förut-Uppläggningendjup.ungefärmedavsnittvarjebehandlar samma
Översiktskursen versionförkortadförkunskaper. ärnågrainte ensätter

uppfattningKommitténsuppläggning.bibehållenmedgrundkursenav
genomförandelikartatgarantier förgodagivitsdärigenom ettdetär att

skedeilandethelautbildningsverksamheten överav

länsstyrelserkommuner,allaska nå inomMiljöbalksutbildningen som
förutsättningarmiljöbalkenmedarbetaskaverk samtstatligaoch gesom

siniintresseorganisationerochnäringslivdeutbildning inomför somav
föreskrifter.miljöbalkenstillhänsynskaverksamhet ta

harkursverksamhetenuppläggningMiljöbalksutbildningensI av
ipersonalhandläggandetilldennahandförstakommittén i anpassat

varit tillgäng-dockkursmaterial harAlltlänsstyrelser.ochkommuner
helstförmöjligtdet attgjortvilketcopyright,ligt somvemutan

särintressen.olikamaterial förmedkurserskräddarsy egetnya
hemsidanpålagtsbörjanfrånocksåmaterial har utGrundutbildningens

intresserade.allaförståtthela tiden öppensom
framgårinteprioritering ut-gjortharKommittén aväven somen

iförmedla helhetenhaft måletKommittén har attbildningsplanen.
skapatsbl.a. harmiljöbalkentill dettaOrsakenmiljöbalken. är att
viktigtvaritdärförharlagar. Detolikasammanläggning 15avgenom
knyterförmedla de nämnamakommitténför somatt gemensamma

ihelhetenförmedlaViljanhelhet.tilldelarna attde olika ensamman
gjortharekonomiska attbegränsademed dekombination ramarna

tagits fram.harmaterial intespecialiseratnågot mer
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Uppdraget2

punkter:följandeuppdraget isammanfattatharRegeringen

organisa-ochmyndigheternaberördamed desamarbeteiKommittén ska
tionema

efterdessaochmiljöbalkenberörsvilkakartlägga grupperaavsom
miljöbalken,kunskapbehovet omav

målgrupper,olikahosutbildningbehovetanalysera av
utbildningsmetoder,ochutbildningsvägarolikautvärderaochkartlägga

olikaförinformatörerutbildningochrekryteringinitiera av
målgrupper,

förutbildningengenomförandetförplanövergripandeutarbeta aven
målgrupper,olika

nå deförtillämpasskamiljöbalken attför hurstrategiutarbeta en
miljömålen,fastlagda

utbildnings-olikaförframutbildningsmaterialför tasattansvara
målgrupper,olikaförochmetoder

olika mål-förinformatörerutbildningochrekryteringinitiera av
grupper,

byggskunskapsbaserförverka att upp,
information skapas,förnätverkförverka att

demmellanerfarenhetsutbyteochsamrådförförutsättningar somskapa
utbildningen,genomför

ochutbildningenutvärdera
vadefterutbildningsinsatsemaförbättringartillförslag somlämna av

utvärdering.vidframkommer

följeruppdragsittgenomförtkommitténhurRedovisningen av
uppställning.regeringens
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Kartlägga vilka berörs miljöbalken och0 som av

dessa efter behovet kunskapgruppera av om

miljöbalken

Analysera behovet utbildning hos olika0 av

målgrupper

Kommitténs slutsatser i dessa avseenden redovisades i utbildnings-
planen bilaga 2. lämnasHär kort sammanfattning.en

Kommittén har gjort följande indelning målgrupper:av

Handläggare i myndighetsutövande ställning
Denna bör ha god insikt i balkens uppbyggnad och detaljeradgrupp
kunskap regelverket.av

Målgruppen har erbjudits tredagars grundkurs med påbyggnaden av
fyra olika fördj

2. Chefer i den offentliga förvaltningen och berörda politiker samt
flertalet berörda inom näringslivet
Denna bör ha insikt i balkens uppbyggnad och kännedom förgrupp av
dem aktuella regler.

Målgruppen har erbjudits endags översiktskurs.en

3. Politiker och företagare nåsinte via kursverksamhetsom
Denna bör ha kännedom miljöbalken och dess huvudsakligagrupp om
struktur.

Information har riktats till dessa utsändninggrupper genom av
broschyrer.

Allmänheten
Allmänheten bör känna till miljöbalken regelverk och den trättattsom
i kraft. Eftersom balkens regler gäller alla och borde också deenvar
allmänna hänsynsreglema allmänt kända. Allmänheten bör ocksåvara
känna till vilka krav kan ställa olika företagare och verksam-man
heter. Det gäller hanteringen kemiskat.ex. produkter och hälso-av
skyddsfrågor i fråga bostäder.om

Kommittén tvingades ekonomiska skäl redan i utbildning-attav
planen välja bort information till allmänheten.
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utbildningsvägarolikautvärderaochKartlägga0

utbildningsmetoderoch

infonna-utbildningochrekryteringInitiera av0

målgrupperolikaförtörer

interaktivmöjlighetenplaneringsstadietidiskuteradeKommittén av
underformdennaUtbildning i ärcd-rom.ellerinternetutbildning på

välinlärninglämplig vidvisat sighittills t.ex.och harutveckling av
inlärningförharUtbildning prövatsarbetsrutiner. ävenutvecklade av

ochdyradockUtbildningsprogrammenregelverk. ärföreskrifter och
metoden börochinkömingochframtagningförtidrelativt långkräver

interaktivmednackdelexperimentell. Enbetraktasfortfarande som
frågornadiskuteramöjlighetfårintedeltagarenutbildning attär att

heller bildasintemellan deltagarnanätverk ettochvarandramed att
hem-kommitténbeslötskäl utöverdessanaturligt Av attsätt. egenen

utbildningsformen.interaktivadenutnyttjasida inte
i tvåutbildningenuppläggningföljavaldeKommittén att avsamma

i be-ocksåvilkenPBL-utbildningen 1987,vid stortanvändessteg som
kommittén.direktiv tillregeringensiuppdragetunder rubrikenskrivs

godamycketnämligenPBL-utbildningen ävenfrånErfarenheterna var
gjordes.inte dåutvärderingformellnågonom

kurserna.planeradetill dekompendierframförstKommittén tog
ordförande ochskrivare,kommitténkompendium knötvarjeFör enen

och in-länsstyrelser, kommunerberörda verk,frånexpertergruppen
ibilaga 2framgårsammansättning ut-dustrin. Expertgruppemas av

bilaga 2.bildningsplanen

genomfördes i tvåvarje kursUtbildningen steg.av
tilltill Lärarnalärareblivande500utbildades steg1I översteg
vidmedverkatfrån derekryteradesi 1kurserna expertgruppersteg som

deltog 22Inalleskompendiema.framtagningen experter.av

introduktions-kommitténanordnadedagargmndkursen påFöre tre en
Syftet med dagendag. var

förutsättningarnaigenomoch gåalla läraresamlagångenför förstaatt0
miljöbalksutbildningen,helaför

miljöbalksträdetintroduceraochstrukturmiljöbalkensredovisa somatt0
regelverket,förbildsammanhållande

förföreläsareuppträdabörhur attgenomgångfåatt sommanaven0
fram ochska nåkunskapsinnehålletochbudskapet
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till alla lärare delaatt 1997/98:450 delut 1-2 miljöbalken ochprop
l997/98:l45 Svenska miljömål planschenprop samt miljö-över

balksträdet.

Varje lärare hade efter grundutbildningen möjlighet deltaga på deatt
fördjupningskurser själv önskade. Kommittén uttryckte docksom man

starkt önskemålett endast deatt genomgått grundkursen skulleom som
få deltaga på fördj upningskursema

.miljöbalksutbildningensI 2 medverkade lärare frånsteg kommuner
och länsstyrelser gått grundutbildningen i Kursverksam-som steg
heten skedde länsvis och organiserades de regionalagemensamt av
kommunförbunden och länsstyrelserna. Kursutbudet i 2steg var samma

i Utanför Miljöbalksutbildningensstegsom administration har mot-
svarande steg-2 kurser konsultbranschenarrangerats och interntav av
centrala myndigheter och företag.större

Utarbeta övergripande plan för0 en genom-
förandet utbildningen för olika målgrupperav

Kommittén överlämnade utbildningsplan till regeringen för godkän-en
nande den februari19 1999 reviderad 1999-03-03. Planen redovisas i
sin helhet i bilaga

Genomförandet har helt skett enligt utbildningsplanens upplägg-
ning. Tidplanen och de givna kostnadsramama har hållits. Genom
kompendieförsäljningen har kommittén erhållit nettointäkter på drygt 2
miljoner kronor, vilket inte kalkylerat med i budgeten. Kommitténvar
har den anledningen bl.a. kunnat fram och distribueraav broschyrta en
till kommunledningen kommunernas enligt miljöbalken ochom ansvar

broschyr redovisar riksdagens beslut deen 15som svenska miljö-om
målen med illustration i forrn plansch till landets skolor ochav en
bamstugor. Utvärderingen, utförts utomstående konsult, harsom av
också blivit grundligare.

Utarbeta strategi för hur miljöbalken ska0 en

tillämpas för nå de fastlagda miljömålenatt

Redan på kommitténs första behandladesmöte frågan strategiom en
för nå miljömålen.att Kommittén gjorde jämförelser med kommuner-

handläggning ärenden enligt plan- ochnas bygglagen. Enligtav
kommittén gäller frågan hur kan få målseende i balken.ett Miljö-man
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i PBL.finnsreglernaprocessuelladetaljeradedesaknarbalken som
miljö-handläggningenoch etttillsynsarbetetför avTillvägagångssättet

kanvilketfleraföljadärför vägaroch kanpreciseratbalksärende inteär
strategihandfastinteoklartochdiffustupplevaskomma enomatt som

strategi.sådanutvecklauppdragharKommittén attutvecklas. en
strategioch attfrågan överensdiskuteradeKommittén enomvar

exempelbeskriverochframkonkretiseras tarattendast kan mangenom
miljöbalken.enligtärendenolikahandläggningochtillsynför av

utkastförstaframLermankonsult ettPeggy talätKommittén en
särskild bilaga.iredovisasstrategi. Rapportentill enen

Miljöbalksträdet

miljöbalkenmåsteutgångspunkt attenadesKommittén varaatt enom
från.utgåttdende lagarbättrehelhet än somär avsummansom

allatillnytänkandeförmedladåskulle ettuppgift attKommitténs vara
lagarna.äldreenligt dearbetathandläggarede som

miljöbalkenkommitténlanseradeMia Jameson somidéEfter aven
godmycketMiljöbalksträdetmiljöbalksträd. ärformi enikon ettaven

intro-iharBilden använtsregelverk.miljöbalkensbildsamlande av
underöversiktskurserochgrundkurserpåmiljöbalkenduktionen av

utbildningen.hela
plansch itrycktsochGinsburgGunnelutförtshar enBilden somav

fallmångaiharPlanschenslut.upplaganHela ärexemplar.0007
kurs.genomgångeneftertill deltagarnadelats ut

grundutbildningenMiljömålen i

grundutbildningen trotsdelingåttharMiljökvalitetsmâlen avsom en
utbild-huvudpartendå1999juniiförstmålen avriksdagen antogatt

grundkompendiet påibehandlasMiljömålengenomförts.redanningen
översiktskompendiet.med iocksåfinnsochsidor"20

miljömålensvenskadeplansch överochBroschyr

miljömålen.svenskadeillustreraGinsburgGunnellåtitharKommittén
de 15beskriverkortbroschyrtrycktkommitténharbildenTill somen
landeterbjuditsharbroschyrenochPlanschenmiljömålen.svenska

ibroschyrenoch000utsänd i 8Planschen äroch bamstugor.skolor ex
exemplar.5004
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Strategi för nå de fastlagda målenatt

Kommittén har givit Boverkets förre chefsjurist, Peggy Lerman, i upp-
drag analysera frågan huratt kan utarbeta strategi för nåom attman en
det fastlagda miljömålen. Peggy Lerman har tidigare anlitats av
kommittén kursledare på kursen Miljöbalken och den fysiskasom
planeringen.

Kommittén har diskuterat frågan utifrån den lämnade konsult-
och funnit följanderapporten utgångspunkter bör ingå iatt strategi:en

Samspelet mellan miliöbalken och miliömålen
örarbetenaF till miljöbalken och miljökvalitetsmålen förutsätter ett

samspel dem emellan. Det finns emellertid inga tydliga kopplingar i
lagstiftningen mellan balken och miljökvalitetsmålen visarsom sam-
spelet. Portalparagrafen beskriver hållbarhet, det varkenmen ger en-
tydigt stöd för åberopa miljömålen eller något hinderatt användaatt
dem. För tydliggöra samspelet föreslåratt Peggy Lerman i sin kon-
sultrapport i portalparagrafen, ledningatt för bedöma vadman attsom
hållbar utveckling innebär, hänvisar till de miljökvalitetsmål riks-som
dagen beslutar om.

Kommittén avfärdar inte frågan för närvarande inteär bereddmen
ställa sig bakom förslagatt sådan bindandeett koppling.om en

Kommittén frågan bör utredas vidare.attanser
Miljömålen kan de inte införda i lagstiftningentrots är kommaatt

i tillämpningen miljöbalken i flera sammanhang, med varierandeav
styrka och funktion. För få igång samspelet behövs informationatt till
aktörerna hur det kan gå till. denFör praktiska tillämpningen be-om
hövs utveckling kunskap och metoder.av

Miljökvalitetsmålen kan underlätta tillämpningen de0 generellaav
hänsynsreglema. Det gäller exempelvis skaffa kunskap målen,att om
bedöma lokalisering utifrån hur målen främjas och begränsa sådan in-
verkan motverkar målen. Hänsynsreglema därmed viktigaär red-som
skap för målen vid prövningen och omprövningen villkor förav- -
verksamheter.
Den kontinuerliga och breda kontaktytan mellan myndigheterna0 och
verksamhetsutövama sker i den operativa tillsynsverksamheten. Till-
synsmyndigheten ska årligen tillsynsplan.upprätta Då tillsyns-en
myndigheten sina prioriteringargör utifrån mycket knappa börresurser
detta ske med målen bedömningsgrund.som
Miljökvalitetsmålen kan stöd för arbetet med miljökonsekvens-0 ge
beskrivningar och visa vilka frågor viktiga bedömaär i beslutetattsom
och med i villkor. Målen kan fungerata bedömningsgrund.som
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delarfleratillämpninginnebäroftaSamhällsplaneringen avavsom0 -
såvälmiljöproblemvissaundvikabetydelsefull för sombalken attär- styrmedelfungerahärMålen kanstörningar. ävenminimera somatt

stöd vidochfrågorangelägnapekadvs.bedömningsgrund,och ge
konkurrerande intressen.mellanavvägninganla

givet-ochi balken ärflera formerigenomförandemedel finnsDirekta
strandskydd ochReglerstrategin. reservat,delviktigvis omaven

stödtänkasMiljömålen kanexempel.någraområdenförorenade geär
olikahand ii förstabörbeslutvilka tasbedömaför typer somatt av

myndigheterna.fördelas inomknapparegioner, när resurser

användbaradetsållaKunskapsflödet utär stort -
nåförmedelverksamtbli attkunnaskamiljöbalken ettFör att
förUtvecklingsarbetenkunskap.finnasdetmåstemiljökvalitetsmålen
harmåleninformationAllmänsammanhang.otalimålen pågår omett

vetenskaplig,förmodligenbehövsdetMenspritts brett.också en
med densambandimålenfå införanpassninglokaloch attgeografisk

emel-balken. Detenligt ärärendenolikahanteringenprocessuella av
arbetetibehövskunskapför slags t.ex.vadsjälvklartlertid inte som

verksamheter.prövningeneller vidmed MKB av
främjaskanmålenhurinformationochkunskapSärskild genomom

centralpåframkontinuerligtbörregler tasbalkenstillämpningen av
tillsynsverk-kommunaladenprioriteringförunderlagnivå avsom

samheten.

endapå deninte rättametoderdagens väntaSprid -
finnsbeslutsfattandet. DetförutvecklasständigtbehöverMetoder

anledningfinnsdet inteså attstödmycketredan såemellertid att ta
beskrivningochsammanställningmetoden. Enperfektadenpåvänta

planeringen,fysiskai denmiljöfrågormedarbeteterfarenheterna avav
andrafleraochmiljöledningssystemmiljökonsekvensbeskrivningar,i
redanbeslutsfattarevägledaförstödviktigtskulle attsammanhang, ge

idag.
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Lokal förankring kräver lokal anpassning
Kommunerna berörs miljöbalken på flera olika vilket kommitténsättav
har utvecklat i broschyren till kommunens politiska ledning. dennaI

kommittén följandegör uppdelning ansvarsområden.av

Kommunen prövnings- och tillsynsmyndighetsom
Kommunen verksamhetsutövaresom
Kommunen fastighetsägaresom
Den kommunala renhållningsskyldigheten
Kommunen och den fysiska planeringen
Kommunens rättigheter sakägare och företrädare allmän-som av
intresset

Kommunen har möjligheter få dessastora olikaatt ansvarsområden att
samverka bättre miljömot miljömålen blir tillräckligt tydliga.en om
Utan bred förankring miljöbalkens regler och dessen praktiskaav
tillämpning hos allmänheten och i den kommunala organisationen är
detta dock inte möjligt. De möjligheter till lokalt handlingsutrymme för
tillämpningen regelverket finns bör därför lyftas fram.av Dess-som

bordeutom inteöverväga vissa lokala frågor i högreman utsträck-om
ning skulle kunna den kommunalaavgöras myndigheten.av
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forframutbildningsmaterial tasförAnsvara att0
olikaförochutbildningsmetoderolika

malO ergrupp
Miljöbalks-utgivnainformationsmaterialochUtbildnings-Tabell av2:

kommittén

Kurs-OmfattningPriskr/ex,iTrycktOmfattningUtgåva längdfraktmomsantalstorlekeller
tillkommerexemplar
10-50000750 70planschMiljöbalksträdet, cmx

dagar3deochregelverketHela10012000sid263Grundkompendiet
miljömålensvenska

dag1regelverketHela6000020sid80Översiktskompendiet
dagaroch 2verksamhetMiljöfarlig1005 000sid123för kursKompendium

hälsoskyddMiljö
områdenFörorenademedHälsa

produkterKemiskalärarhandledning
producentansvarochAvfall

2 dagarOmrádesskydd1000003sid142för kursKompendium
VattenverksamhetmedKulturNatur samrådjordbruk,Takter,lárarhandledning
Genteknik
Ersättning

dagar2mellandenSambandet1003 000sid116för kursKompendium
medplaneringenfysiskaochdenMiljöbalken

ochärendehanteringdessplaneringenfysiska
regelverkmiljöbalkenslärarhandledningmed

dagar2ochPrövning,tillsyn1004 000sid164for kursKompendium
sanktionermiljöbalkenanvändaAtt

lärarhandledningmed
allakursertillBilaga500 5016sid50Miljöbalken, lagtexten
allakursertillBilaga1000008153sidtörordningamaMiljöbalken,
grundkursenUtdeladpå000 508sid55uppgiñerMyndigheternas

ochansvar
grundkursentillUtdelad508 00050 sidärendenHandlaggningav
småföretagareUtdeladtillgratis000110A5sid8Företagsbroschyren

Utdeladtill kommun-gratis00015sid A516Kommunbroschyren
ledningen

ochskolorUtdeladtillaltgratis0001550x70planschmiljömålSvenska
bamstugor15kr

ochskolorUtdeladtillaltgratis0005sid31broschyrmiljömålSvenska
barnstugor15kr

påbesökaretillUtdeladgratis2 000sidor80Sammanställning
hemsidanochochSvar1Frågor
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Allt kurs- och informationsmaterial har kunnat köpas alla intresse-av
rade till pris. Inget kommitténs material har belagts medsamma av
copyright planscher inte helt friköpta.utom är Hur försälj-storsom
ningen varit till olika målgrupper framgår tabell i bilaga8 Allav
distribution kompendier, broschyrer och planscher har skettav genom
Byggutbildama AB.

Informationsinsatser riktade till olika mål-0

grupper

Hemsidan på internet för allaöppen
Kommitténs hemsida med frågelådan för alla intresserade.är öppen Se
vidare under rubriken Verka för kunskapsbaser byggs upp.att

De centrala myndigheterna
flertalEtt myndigheter har deltagit i kommitténs bi-seexpertgrupper

laga 2 i kommitténs utbildningsplan.
Kommittén kontakt med 27 berörda myndighetertog iattgenom en

skrivelse till verkschefema informera miljöbalksutbildningen.om
Kommittén anhöll samtidigt på kontaktperson inomom namn en myn-
digheten. Myndigheterna har därefter erbjudits deltaga i miljöbalks-att
utbildningens lärarkurser. Avsikten har varit de gått påatt som
lärarkursema själva ordnar kurser internt inom myndigheten behovom
finns. När ordnat kurser det sannoliktär ocksåman att använtman
miljöbalksutbildningens kursmaterial. tabellenI 4 redovisas antal sålda
grund- och översiktskompendier till olika myndigheter. Det sålda
kursmaterialet borde därför till viss del spegla myndighetens interna
utbildning. Vägverket har utbildningskonsult.använt extern

Polishögskolan och åklagarmyndigheten har särskilt erbjudits lärar-
platser på miljöbalksutbildningens kurser.

Domstolverket har anordnat utbildning sin personal i miljö-egen av
domstolama. sambandI med denna utbildning organiserade kommittén
två endagskonferenser i allmän miljökunskap på Naturvårdsverket.

Kommittén medverkade vid två utbildningsdagar för regerings-
kansliets personal.

Kommuner och länsstyrelser
De regionala kommunförbunden och länsstyrelserna har i samverkan

lärarlag för den regionala utbildningen.utsett Dessa lärarlag har utgjort
deltagare miljöbalksutbildningensstommen lärarkurser iav steg

Lärarlagen har sedan bedrivit utbildning inom sina respektive län.egen
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länsstyrelsehand-ochkommunalavaritdå främstharMålgrupper
harAlla länenföretagare.kommunalpolitiker ochläggare ävenmen

kursutbud.helamiljöbalksutbildningensanordnat
ställd till kommunensbroschyrsärskildhar utarbetatKommittén en

harBroschyrenförtroendemän.kommunalaberördaövrigaledning och
kostnad.landets kommunertill1999i november utandistribuerats

deltagare.haft 000hittills 18harkursverksamhetenregionalaDen
i bilaga6i tabellerna 4länsvisredovisning görsEn närmare -

sektornprivataDen
samtligarepresenterad ivaritIndustriförbund har expert-Sveriges

utbildnings-ibilaga 2industrin sefrånföreträdaremedgrupper
planen.

ochförbundetfråndeltagareIndustriförbund utsåg 22Sveriges egna
lärarkursemaiindustrin tillfrån steg

för-fick efterbranschorganisationerochkonsultföretagVissa större
mindre företagochföretaglärarplatsertvåerbjudandefrågan perom

Totalt deltog 81lärarplatser.åttaefter begäranerhöllfick plats. LRFen
marknadsföringaktivNågonlärarutbildningen ipå steg avpersoner

bedrivits.sammanhang intei dettaharutbildningen
deltagit påsedanharsektornden privatafrån600lDrygt personer

iregionala kursermiljöbalksutbildningen steg
endagskonferensertvå sär-arrangerade dessutom öppnaKommittén

medGöteborgoch iStockholmiföretagarna,riktade tillskilt enen
deltagare.sammanlagt 75

företagarnamindreDe
berör denMiljöbalken HurbroschyrenframtagitKommittén har -

despeciellt tillvänder sigsidor ochBroschyren åttapåmig är
kommitténdistribueratshar utanföretagarna. Broschyrenmindre av

tillutskickgjordeKommitténexemplar. ettkostnad i totalt 110 000
branschorganisa-olikaoch 400länsstyrelserochkommunerlandets ca

be-Någonbroschyren.gratisbeställningmed erbjudandetioner avom
inte gjorts.harexemplarbeställdai antaletgränsning

till:Utskick har gått
AntalKategori ex

00073Kommuner
0007Länsstyrelser
00020Branschorganisationer
000lOoch konsulterFöretag m.m.
000110Summa
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Kommunerna 238 harst i genomsnitt beställt 300 exemplar kom-per
med variationsbredd. Gnosjö med 10 invånarestor 000 harmun t.ex.

beställt l 000 exemplar medan Stockholm med 700 000 invånare
beställt 500 exemplar.

Miljöorganisationema
Kommittén tidigt kontakt med de miljöorganisationema.tog större

visadeDessa sig ha mycket intresse miljöbalksutbild-ett svagt av
ningen. Endast Svenska Naturskyddsföreningen intresserad attvar av
följa lärarutbildningen med deltagare.en

Skolor och bamstugor
Kommittén har låtit fram plansch de svenska miljömålenta överen
avsedd för landets skolor och bamstugor. Till planschen medföljer en
broschyr. Planschen distribueras efter beställning kostnad. Det harutan
distribuerats 7 600 planscher och 2 700 broschyrer.

Kursdimensioneringen och antalet faktiska del-0

tagare

Kommittén gjorde först överslagsmässig beräkning det totalaen av an-
talet handläggare och andra berörda skulle komma deltaga påattsom
miljöbalkutbildningens olika kurser i skede Antalet lärardagar som
krävdes för dessa kurser beräknades sedan utifrån bedömning deten av
genomsnittliga antalet deltagare och lärare kurstillfálle. Beräk-per
ningen 1 800 lärardagar. Som förutsättning för få medgav atten vara
på lärarutbildningen i l ställde kommittén krav på varje del-steg att

skulle beredd efter utbildningentagare medverka lärare iattvara som
minst dagar. Behovet lärare kunde så beräknas till 300 aktivasex av ca
lärare.

Efter enkät till länen beslöt kommittén för grundkursen ochatten
fördjupningskursema anordna utbildningstillfällen på kursortema

Örebro,Stockholm/Bålsta, Gävle, Umeå, Norrköping, Växjö, Höör,
Trollhättan och Göteborg.

Kommittén föreslog länen bildade lärarlag vardera fyraatt om
lärare. Varje län erbjöds visst antal lärarlag i förhållande till länensett
folkmängd.

Kommitténs tanke deltagare från både de centrala myndig-attvar
heterna och den privata sektorn skulle kunna medverka i de regionala
kurserna lärare. Denna tanke fullföljdes aldrig eftersom det heltsom
saknades intresse från de regionala kursarrangöremas sida. Dessa be-
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Eftersomlänsstyrelser.ochfrån kommunerdeltagareflerställetigärde
efterfråganikraftträddemiljöbalkeninnangenomfördeskurserna var

myndig-centralabland deocksåhandläggarnablandinte bara utanstor
kursernaaccepteradeKommitténsektorn. attprivataoch denheterna

detsågeftersommotiveratpedagogisktvadblev manänstörre varsom
tillfällefickmöjligthandläggaremångasåegenvärde att somettsom

blevgrundkursernadeltagare påAntalettillfälle.vid dettautbildasatt
planerades.förstvadflermångadärför än som

Miljöbalks-pådeltagarefaktiskaantaletochberäknadeAntaletTabell 3 :
grundkursutbildningens

deltagareAntaletberäknade platserAntal
genomförandetvidutbildningsplaneni

220150Kommuner
14370Länsstyrelser
8340Övriga myndigheter
8140sektornPrivata
527300Totalt

i bilaga 3tabellredovisas i llänolikafråndeltagande lärareAntalet

vissmeduppnåddesomfattningberäknadeMiljöbalksutbildningens
tabelliavläsaskanmarginal som
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Tabell Antalet4. planerade och antalet faktiska deltagare miljöbalks-
utbildningens samtliga kurser

Översikts-Grundkurs Fördjupningskurser
kurs

Miljö Natur Miljöbalken Att använda
Hälso- Kultur ochdenfys. miljöbalken
skydd planeringen

Enligt 3 dagar l dag 2 dagar 2 dagar 2 dagar 1 dag

Kommunerna 2 500 5007 1 300 600 600 1 200
Statliga myndigheter 1 110 3201 220 190 200 450
Den privata sektorn 500 regi 240 40 40 90egen
Summa planerade 4 110 8 820 1 760 830 840 7401
deltagare
Genomförda 3 dagar 1 dag 3 dagar 2 dagar 2 dagar 2 dagarkurser
Kommuner, 3 311 3 994 1 553 600 1 040 911
tjänstemän
Kommuner, politiker 313 3 055 13 9 32 26
Statliga myndigheter 1 215 935 405 445 369 359
Den privata sektorn 513 1 176 124 28 44 26

5 352 9 160 2 096 1 082 1 492 1 322
Kursverksamheten i flera län inte medräknade eñersomär kurserna inte påbörjatsännu

vid denna redovisning

Verka for kunskapsbaser byggsatt0 upp

Utöver kompendie- och infonnationsutgivningens har Miljöbalks-
utbildningen sedan oktober 1998 hemsida på Internet med adres-egen

www.miljobalksutbildningen.g0v.se.sen
Hemsidan har varit för alla. Via hemsidanöppen har kommittén

kunnat informera kommitténs arbete och kursutbudet aktuellom samt
information kring frågor miljöbalken ochrör ändringar i regel-som om
verket.

Hemsidan har haft följande innehåll:

Kommitténs uppgift, organisation och utbildningsplan0
Kort information miljöbalken alla bör känna till0 om som
Miljöbalkens lagtext och dess förordningar har varit direkt länkade0 till
hemsidan
Gjorda ändringar i balken och dess förordningar efter i ikraftträdandet0
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företagaresig tillinformationsärskildFöretagarspecial väntsom0 -
från 1999mars

liksommed OH-bilderöversiktskompendietochgrundkompendietHela0
ansvarMyndighetemasärenden ochHandläggningbilagoma av

kommittén. Kompen-produceratsplanschemade bäggeoch avsom
utbildningalla ioch fått användashar kunnatdiema utanuttas av

copyright.någon
frågelådaEn0

interaktiv sidamiljöbalken. EntillämpningenErfarenheter från somav0
i oktober 1999.öppnades

Besöksstatistik
harmånad och bl.a.fram varjeweb-statistik tagitsharUnder 1999 an-

i antal requests.Statstik lämnashemsidan räknats.tillbesökaretalet
från sidanochvarje gång gårmarkeras ävenrequestEn ut omman

tilldå gårMarkering ocksåtiden.uppkopplad hela görsär enmanman
besökaregenomsnittiAntalet requestshemsidan.undersida inom per

statis-levererarhemsidor. Företagetmellan olikavarierar typer somav
och 10ligga mellan 5genomsnittet bordebedömningentiken gjorde att

med ivi räknattabellen nedan, harbesökare. Irequests genom-per
besökare.snitt requests7 per

hemsidaMiljöbalksutbildningensbesökare dag påAntaletTabell 5. per
månader 1999olikaunder

oktjun julmajfebjan novsepaugaprmar
378289 315113193 225319 124578 532

Frågelådan
regelverket.tillämpningenkringbesvarat frågorFrågelådan har av

till oktober 1999försorg.kansliets FrambesvaratsharFrågorna genom
harfrågornaUngefär 60 %frågor.kansliet besvarat 1 500har avca

olikaunderhemsidantillbaka pålagtsmed sinatillsammans utsvar
varitoch hartabell nedanhemvist framgårFrågeställarnasrubriker. av

perioden.helarelativt jämn under
ochmed frågorsammanställningargjort tvåKansliet har svar som

hemsidan.viaefter beställningkostnaddistribueratstryckts och utan
tabellfrågelådan framgårtillfrågeställamaFördelningen avsomav

för-framgår ocksåtabellentiden. Avinte varierathar nämnvärt över
och Svar.sammanställningen Frågorbeställtdemdelningen avsomav
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Tabell frågor6. Antal från olika frågeställare och antalet beställare av
sammanställningen Frågor och Svar 1999nov

Antal trágeställare Antal beställare
abs.tal % abs.tal %

Kommuner 729 47 418 31
Statliga myndigheter 226 15 161 13
Företag och organisationer 435 28 590 45
Pivatpersoner 154 10 151 l 1
Summa 1 544 100 1 152 100

Verka för nätverk för information skapasatt0

Kommitténs val utbildningsmetod har gjorts med hänsynstor tagenav
till möjligheten för skilda handläggare från centrala myndigheter, läns-
styrelser och kommuner träffa varandra vid olika tillfällen underatt
relativt lång tid. Detta har skett tillsättningen expertgruppergenom av
på det nationella planet och uppbyggnaden de regionala lärarlagenav
på den regionala nivån.

bilaga finnsI 5 listade alla de medverkat experterpersoner som som
eller lärare miljöbalksutbildningens kurser.

Skapa förutsättningar för samråd och erfaren-0

hetsutbyte mellan dem genomför utbild-som

ningen

harLärarna träffats i sina lärarlag vid varje kurstillfälle. Grundkursen0
och fördjupningskursema har genomförts med eller två övematt-en
ningar på konferensanläggningar, vilket givit deltagarna tillfälle att
kvällstid umgås och lära känna varandra.
På lärarkursen Att använda miljöbalken diskuterades den aktuella0
tillämpningen miljöbalken.av

hemsidanPå har sida erfarenheteröppnats från tillämp-0 en egen om
ningen miljöbalken.av

Utvärdera utbildningen

Kommittén har underhand följt sin verksamhet. Utvär-upp egen
deringsblanketter har delats vid samtliga kurstillfällen i och iut lsteg
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2. Svarsprocenten genomgående mycket hög eftersom del-ärsteg
fått särskild tid under kursen för fylla i blanketterna. Kur-tagarna att

uppläggning har också direkt justerats med hänsyn till desemas syn-
punkter deltagarna lämnat.som

Kommittén har kontinuerligtockså samlat statistiskt förmaterial
följa omfattningen olika verksamheter, redovisats i dennaatt av som

rapport.
Kommittén har slutligen låtit konsultföretaget Inregia AB göra en

utvärdering Miljöbalksutbildningens verksamhet. Kontentanav av
Inregias redovisas under rubriken utvärdering.Externrapport

19-24732
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Tidplanen3

Den ursprungliga tidplanen redovisas i sin helhet i utbildningsplanen
bilaga

Tidplanen har fullföljts enligt planen i alla väsentliga delar. Komp-
letteringar och förändringar framgår tabellen nedan.av

Tabell Miljöbalksutbildningens tidplan och tider för faktiskt genom-
förande

Enligt utbildnings- Genomförande
planen

Hemsidan
Hemsidan maj 1998 okt 1998öppnas
Utskick Frågor Svar1 inplanerad apr-dec1999av
Utskick Frågor Svar2 inplanerad dec1999av
Introduktionsdag 1998 enligt planaug-sept
Grundkursen
Kompendium,tryckt okt 1998 enligt plan
Bilaga:Myndigheters inplanerad oktansvar
Bilaga:Handläggning ärenden inplanerad oktav
Bilaga:Lagtext inplanerad okt

iKurser l okt-nov 1998 enligt plansteg
iKurser 2 dec-maj1998-99 enligt plansteg

Företagsbroschyren
Utskick broschyren inplanerad feb-dec1999av
Kursen Miljö Hälsa
Kompendium jan 1999 enligt plan
Bilaga:Förordningama inplanerad jan 1999
Kurseri l feb 1999 enligt plansteg

iKurser 2 apr-maj1999 feb-mar1999steg
Kursen Natur Kultur
Kompendium jan 1999 feb 1999
Kurseri 1 feb 1999 enligt plansteg

iKurser 2 apr-maj enligtplansteg
Miljöbalken och den fysiska plan.
Kompendium jan 1999 feb 1999

iKurser l 1999 enligtplansteg mars
Kurseri 2 apr-maj1999 enligtplansteg
Att använda miljöbalken
Kompendium 1999 enligt planaug

iKurser l 1999 enligt plansteg sept
iKurser 2 okt-nov 1999 enligtplansteg

Svenskamiljömål
Utsändning planschochbroschyr inplanerat okt-nov 1999av
Kommunbroschyren
Utskick broschyren inplanerad dec1999av
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använda miljöbalken lades inteKursen Att in under våren 1999- -
eftersom utbildning då pågick både grundkursen och de övrigatreav
fördjupningskursema. Kommittén såg inte detta nackdel.som en

bidrogTvärtom återsamling lärarlagen halvår tillett atten av senare
förstärka de nätverk tidigare byggts Under hösten 1999 harsom upp.

också fått viss erfarenhet tillämpningen vilket värdefulltman en av var
i kommitténs utvärderingsuppdrag.
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öbalksutbildningensMilj4

finansiering

miljoner kronor.kommittéanslag 8Miljöbalksutbildningen fick ett
i 1998utbildningsplanenredovisade ikommitténbudgetDen marssom

byggerredovisade budgetenanslagna beloppet. Denrymdes inom det
KommunförbundetSvenskaochmellanöverenskommelsepå statenen

skulle fördelas.utbildningskostnademaolika formerhur avom
Överenskommelsen kommitté-bl.a.innebär i stort att staten genom

läromedel ochför framtagningekonomiskt haranslaget ansvarat av
heltorganisationenden regionalaochlärare i lutbildning attstegav

kursavgifter.ifinansierar utbildningen 2steg genom

1-utbildningenSteg

sina sekrete-svaradekommittén tillsattaDe expertgruppema genomav
uppgiftkompendium.sitt Experternasför framtagning varav varrare

kompendiema förframtagningensakkunniga vidförst ingåatt avsom
iAlla deltagarel-utbildningen.lärare isedan medverka stegatt som

kommitténarvode frånsärskiltmedverkathar utanexpertgruppema
kostnadernaför vilkenKultur-gruppen,isekreteraren Naturutom

län.Jönköpingslänsstyrelsen ikommittén ochmellandelades
deoch sekreterareordförandefördelade uppgiftemaKommittén som

i tabellen nedan.redovisasmyndigheter som
sammanlagtsig själva i minstförst utbildauppgiftLärarnas attvar

Underdagar.lärare i minstmedverkadagar för sedanatt sexsomsex
ersättningenbart fåttmedverkandeharutbildningen i 1 expertersteg

utbildningsmaterial.och logi ochomkostnadersina resor,för mat
l-utbildningen.i fall underbetalats någotArvoden har inte stegut

omkostnaderfått sinaövervägande delenhar tilli 1Deltagarna steg
framgåromkostnader självabetalat sinabetalda kommittén. De somav

avgiftsfriafall varithar i samtligakurserna i 1tabellen. Själva stegav
för alla.
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Tabell arbetsuppgifter framtagning8: Fördelning vid kompendierav av
och vid utbildningen i lsteg

Grund- Miljö Natur Miljöbalken användaAtt
kursen Hälsa Kultur den miljöbalkenoch

ochPrövn.fysiska
Sankt.planeringen

Kommittén Socialstyrelsen DomstolsverketOrdförande Länsstyrelsen Svenska
i Västra Kommun-

förbundetGötaland

Kommittén Naturvårds- Länsstyrelsen Boverket KommitténSekreterare
verket i Jönköpings

län

Kommittén Naturvårds- Länsstyrelsen Boverket KommitténKursansvarig
Naturvårds- verket
verket Kommittén

Deltagare betalat sina omkostnader vid utbildningen i lstegsom

Deltagare Deltagare från Deltagare Deltagare KommitténDeltagare i
från alladen centrala från centrala från centrala betalar förl-steg
privata myndigheter myndigheter myndigheterutbildningen

den privatasektorn och och den och privatabetalatsom
sektorn privata sektornför sina samtegna

sektorn övrigaomkostnader samt som
övriga gått någonsom

gått tidigareäven
kursen i fördjup-
Miljö ningskurs
Hälsa

Steg 2-utbildningen

i arrangerades de regionala kommunförbundenKurserna 2steg av som
självständiga organisationer Kommunförbundet.Svenskaär gentemot

finansierades kursavgifter och kommittén rekommen-Kurserna genom
derade avgift kr/kursdag. Kommittén uttryckte särskilt600 öns-runten
kemål deltagare från den privata sektorn skulle bjudas inävenattom
till kurserna och påpekade samtidigt kursavgiftema for dessa dåatt
kunde läggas på högre nivå. Kommittén gjorde inga rekommenda-en
tioner avseende arvodesfrågan för lärarnas utbildningsinsatser.

de regionala kommunförbunden framgår iHur tabell 3agerat av
Genomsnittsavgiften har kr/kursdagbilaga varit 660 med sprid-en

ning från 350 kr till kr dag. län har haft avgiftl 100 Trettonper samma
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för företagare och län har haft dubbel avgift. Hälften länen harsex av
delat arvoden till lärarna fler har lämnat ersättning tilloch någotut
lärarnas arbetsgivare. Beloppen i samtliga fall varit relativt blyg-har

samma.

Kommitténs budget och faktiska kostnader

Utbildningsprogrammet dimensionerades utifrån det anslag på åtta
tilldeladesmiljoner kronor kommittén. budgeten räknadeIsom

kommittén inte några intäkter från kompendieförsäljningen eftersom
grund- och översiktskompendiet, lagtext och förordningar hela tiden
varit till fritt förfogande internet.

Kostnadsramen har hållits. den mycket för-Genom oväntat stora
säljningen kompendier har kommittén kunnat producera ytterligareav

Över-informationsmaterial. Nettoresultatet blir detta positivt.trots
skottet kommer miljoner kronor.1,7att vara ca
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Tabell Miljöbalksutbildningens10 budget för och faktiska1998 -1999s
kostnader

Utbildningsplanen Faktiska kostnader
Tkr Tkr

Personalkostnader 2 500 2840
Kostnader for kommitténs ledamöter 360 200
Hemsida med frågelåda, logotype 270 250m.m.
Produktion kompendier 800 540av
Utvärdering utbildningen 70 380av

4 000 4 210
Steg utbildningenl
Introduktionskurs 600 640
Grundkurs 3 dagar 8001 1 350

fördjupningskurserDe 1001 1 180tre
Fortsättningskursen 400 390

3 900 3 560
Mg:
Expertmöte 100 60
Kurs for personal på miljödomstolar 80-
Företags- och kommunbroschyrema 270-
Miljömålsplansch och broschyr 240-

ochFrågor 160svar
Konsult balken-miljömålen 75-
Kompendier nettoresultat -2 115-

-1 230
SUMMA 8 000 6 540
Tilläggsanslag 150
Överskott l 610

Totalkostnadsberäkning

överslagsmässig totalkostnadsberäkningEn Milj öbalksutbildningensav
verksamhet för den offentliga sektorn redovisas i tabell bilaga
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Tabell 11. Totalkostnadsberäkning

Faktiska kostnader Mkr Lönekostnader för Mkr
belastad arbetstid

Kommittéanslag arbetstids-Staten 8 17ersatt
Omkostnader för kurs- kostnad7
deltagare regionalapå
kurser

Omkostnader för kurs- 24 arbetstids- 45Kommunerna ersatt
deltagare regionala kostnadpå
kurser

SUMMA 39 62

faktiska omkostnadema för kursdeltagarna består kursavgiftDe som av
och och logikostnader har beräknats till i genomsnitt 900res-

förkr/kursdag. Arbetstiden kursdeltagarna har beräknats till 1 500
kr/kursdag.
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utvärderingExtern5

utförts Inregiautvärderingen har AB.kapitel redovisadei dettaDen av
inläsning material,erhållitsutvärderingen harResultatet från avgenom

utvärderingskonferenser i olikafemnyckelpersoner,intervjuer tioav ca
Inregia harolika målgrupper. ABenkät riktad tilllandet ochdelar av en

utvärderingskon-dels frånredovisat resultatensärskildai rapporter
i sinredovisar utvärderingenKommitténdels från enkäten.ferensema

fristående bilaga.helhet i en

hämtad från utvärderings-direktmed nedanståendeRubrikema ärtext
rapporten

Kursutbudet
Kurserna
Omfattningen
Uppläggningen
Kursmaterialet

kursanordnamaregionalaDe
Lärarna
Övrig information

fortsattgenomförda utbildningen tilldenslutsatserKommitténs om
Slutsatseråtergivet under rubrikenutbildning finnsinformation och

kapitel Inregias.redovisas i dettaVärderingaroch förslag. ärsom
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5.1 Kursutbudet

Slutsatser:

Kommittén har utformat kurser med elevernasöverensstämt0 som
efterfrågan, givet de övergripande prioriteringar kommittén harsom
gjort.

översiktskurs skräddarsyddEn för kommunala miljöpolitiker0 mer
efterfrågas från lärarna.

och kultur hade möjligenKursen Natur kunnat förlängas dag för att0 en
tillsynsfrågor.åtstörre utrymmege

Eleverna i huvudsak bra eller mycket bra betyg kvaliteten hos de0 ger
regionalt anordnade kurserna.

inom förKurserna Miljöbalksutbildningen får något bättre0 ramen
betyg miljöchefer/miljösamordnare företagpå motsvarande kur-änav

hos andra utbildningsanordnare.ser

Kommittén kom identifiera två huvudsakliga målgrupper för utbild-att
ningarna:

Handläggare i myndighetsutövande ställning0
Berörda chefer i offentlig förvaltning, berörda politiker och berörda0
inom näringslivet.

handläggarnaFör grundkurs omfattadesatte treman samman en som
kursdagar fyra fördjupningskurser två till dagar. mål-Församt treom

med politiker, chefer och näringsliv sattegruppen man samman en
översiktskurs omfattade kursdag.som en

fördjupningskursema delades efterTre hur arbetet med miljö-av
frågor ofta organiserat hos myndigheterna:är

Miljö och Hälsa. Tyngdpunkt hos kommunernas miljö- och hälso-0
skydds-handläggare.

och Kultur. Tyngdpunkt hosNatur Länsstyrelserna.0
Miljöbalken och den fysiska planeringen. Tyngdpunkt hos medar-0
betare i kommuner och länsstyrelser arbetar med fysisk planering.som
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sigvändermiljöbalkenanvändaFördjupningskurser AttfjärdeDen --
behandlar detochmiljöbalkentillämparkonkrethandläggaretill som

överklagande.ochprövningmedarbetetpraktiska

bedömningoch lärarnasElevernas

hargenomförda kursernadeuppfattningelevernasreda påfåFör avatt
enkätundersökning kommunalablandgenomförtutvärderingen en

kommunernasordförande ilänsstyrelser,chefer påmiljöchefer,
företag.miljöchefer/miljösamordnare iblandochmiljönämnder

fun-det harställtsfrågablandenkätundersökning har annatI omen
sak-harMiljöbalksutbildningenförinomkursernits mansomramen

Miljöbalks-hur välfångafrågadennaTanken är att uppnat. genom
Mellan 10-förväntningar.elevernaskursutbudutbildningens motsvarat

önskemålförekommerVanligastnågotangivithar om15 procent svar.
miljöbalkensi någotämnesområde,ifördjupningform ettnågon avav

miljö-utbildning. HurbranschspecifikiellerMKB,verktyg, t.ex. mer
exempel därflertal gångerjordbruketpåverkar nämns ettbalken som

täckt behovet.harinteutbildningenattanserman
skälekonomiskakommitténkapitel hartidigareiframgåttSom av

fördjupningskurser.smalaredennabortprioriteratmedvetet typ av
infor-kapitlet Fortsattdärför ibehandlaskursersådanaFrågan omom

utbudetdärför slutsatsendrarUtvärderingen attutbildning.ochmation
kommitténavgränsningardegivetförväntning,elevernahar motsvarat

gjort.har
synpunkterfickkursmaterialetmedarbetekommitténsUnder man

skäl komdettaAvbehövde få störretillsynsfrågoma utrymme.på att
sammanlagttilldagmed treförlängashälsaochMiljökursen att en

utvärderingsseminarierz ochmed lärarehållitshardedagar. I re-som
tillsyns-framkommithar det attkursanordnare attgionala anserman

hadekultur. Detochkursen Naturpåskymundanikom ävenfrågorna
medfördjupningskursdennaförlängabefogatvaritmöjligen även enatt

dag.
harframkommithar detutvärderingsseminariema attävenI man

för poli-brafungeratde harsåöversiktskursema atthaft svårt göraatt
intresseraddelari allaintemålgrupp ärdennauppfattartiker. Man att

kurser. Mani sinaförmedlavelatharkommitténhelhetden somav
medorienteringskursspecialanpassadformnågonefterfrågar enav

tillunderlagsrapportiredovisatsharEnkätundersökningen separaten
utvärderingen.

tillunderlagsrapportiredovisatsharUtvärderingsseminariema separaten
utvärderingen
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inriktning politikers perspektiv den lagen. kurserDemot av nya som
tagits fram kommittén har främst haft tjänstemannaperspektiv.ettav

Trots lärarna har upplevt denna svårighet med genomföraatt att
kurser för politiker får lika bra betyg miljönämndemas ord-man av
förande får miljöchefema i utvärderingens enkätundersök-som man av
ning. Lärarna verkar med andra ord ha klarat uppgiften väl även om

upplevt den svår.man vara
utvärderingensI enkätundersökning har eleverna fått värdera kvali-

i de kurser har deltagit Genomgåendeteten mycketman ger man
positiva omdömen. Endast i två fall eleverna inte helt fullgottettger
betyg. gällerDet miljö/planchefer länsstyrelsernapå inte heltsom var
nöjda med översiktskursen. Sannolikheten betydande detta berorär att
på översiktskursen för låg nivå för chefer länsstyrelser.att var en

inte odelatEtt positivt omdöme dessutom kommunernasger
miljöchefer kursen Miljöbalken och den fysiska planeringen.om
Kursen förutsatte kännedom andra lagar, bl.a. PBL, varför denäven om

många uppfattades svår. framgårDetta de utvärderings-av som av
seminarier har hållits med lärare och regionala kursanordnare. Därsom
har framgått lärarna inte helt nöjdaäven med kurskompendiet tilläratt
denna kurs. Man dessutom kursuppläggningen inteattanser var
tillräckligt genomarbetad lärarkursema hölls.när

regionalaDe kursanordnama har avslutat elevkursema med att
genomföra skriftlig kursutvärdering. Elevernas bedömningen av
kurserna förhållandevis jämn med undantag.är Kursen Miljöbalkenett
och den fysiska planeringen får påtaglig spridning i två aspekter:

Ävenkursuppläggning och lärarna. detta sannolikt effektär atten av
denna kurs upplevts svår och lärarna inte har haft tillräckligtattsom
stöd i kursmaterial och lärarhandledning.

Jämförelse med andra kursanordnare

fåFör möjlighet jämföra Miljöbalksutbildningens kurseratt medatt
andra kursanordnares kurser har antal miljöchefer/även ett

företag3miljösamordnare hos ingått i utvärderingens enkät-
undersökning.

visarDet sig de miljöchefer/miljösamordnare har gått påatt som
kurs inom för Miljöbalksutbildningen något bättre betygettramen ger

de gått på kurs hos andra utbildningsanordnare.än Endast detnärsom

3 Enkäter skickades till företag medlemmar i Näringslivets miljöcheferärsom
NMC.
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utbildnings-betyg åtbättrejuridiska kompetensgäller lärarnas ger man
Miljöbalksutbildningen.utanföranordnare

omfattningKursverksamhetens5.2

Slutsatser:

i deneleverrekryteralyckatsharkursanordnamaregionalaDe att0
för.kommittén planeratmängd som

utsträckning.ihar nåttshuvudsakliga tjänstemannagruppema storDe0
idock ha nåttskundeplaneringmed fysiskarbetarTjänstemän som

utsträckning.något större

har gåttledamötermiljönämndemaskommunaladehälftenUngefär av0
fortsattförfinnaskan alltsåmiljöbalken. Detkurs utrymmeom

politiker.riktad tillöversiktskursenutbildning i

verksamhetsutövarekommunalaochförvaltningscheferKommunala0
kanbland dessautsträckning.tillräcklig Avenihar inte nåtts grupper

översiktskurser.iutbildningför fortsattdet finnas utrymme

regionerna. Denmellanvarierat starktmedverkan harNäringslivets0
olika policykommunförbunden harregionaladeorsakenfrämsta är att

målgrupp.företagenhadet gällernär att som
Översiktskursen få nyckelgrupper:någratillbehövthade anpassas0

förvaltningschefenkommunalaochföretagarepolitiker,

överslags-planeradeskursverksamhetenOmfattningen genom enav
ochgenomsnittskommunfrånutgickkommittén. Manberäkning enav
ochpolitikerochtjänstemänantalet berördauppskattning aven

adderadeTill dettamed antalet kommuner.multiplicerade sedan man
statligaochlänsstyrelserhandläggare påantaletuppskattning aven

intresseorganisationer.ochnäringslivetantalet frånmyndigheter samt

Utfall

medsammanfallakommitutsträckningi mycketUtfallet har attstor
översikt-påAntalet eleveruppskattning.ursprungligakommitténs

inomhar legat 5och kulturhälsa NaturMiljö ochskursen, samt
från beräkningen.procent
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Endast på grundkursen har avvikelsen varit påtaglig med 25 procent
fler elever planerat. Det deltagareän från kommunernaär harsom
blivit fler vad hade räknatän med. detNär gäller översiktskursenman
har det istället varit färre deltagare beräknat från kommunerna.än

harDetta kompenserats antalet deltagare från näringslivet blivitattav
större än väntat.

Totalt har det deltagit 8 elever563 på översiktskursema, 160 på5
grundkursema och 3 500 på fördjupningskursema. Antalet fördjup-på
ningskursema kommer slutligen bli 500 fler eftersom1 kursenatt ca -
Att använda miljöbalken håller på genomföras detta skrivs.att när-

Täckning

För utbildningensstämma omfattningatt efterfråganmotsvaratav om
har frågor detta ställts i den elevenkät genomförts i utvärde-om som
ringen. Det visar sig mellan 80 och 90 kommunernasatt procent av
miljöchefer och cheferna på länsstyrelsemas miljö- och planenheter har
gått minst kurs inom för Miljöbalksutbildningen. Blanden ramen
chefemas medarbetare har i genomsnitt gått två kurser med-man per
arbetare. Miljöbalksutbildningen har med andra ord haft mycket goden
täckningsgrad i de tjänstemän.stora grupperna av

Bland de kommunala tjänstemän arbetar med fysisk planeringsom
har täckningsgraden inte varit fullt lika god. Där i hälftensvarar man av
kommunerna flertalet handläggare har gått på utbildningatt om
miljöbalken, i fjärdedel kommunerna endastattmen en av svarar man

fåtal har gått på kurs.ett
Bland politikerna i de kommunala miljönämndema har deltagandet

inte varit lika bland övriga målgrupper. Ungefärstort hälftensom av
miljönämndemas ledamöter har deltagit i utbildningen. Detta är en av
förklaringama till antalet deltagare från kommunernaatt över-
siktskursen inte blev så hade beräknat. I utvärderings-stort som man
seminarierna har lärare och regionala kursanordnare förklarat detta
med politikerna inte har haft lika bråttomatt med lära sig miljö-att om
balken tjänstemännen. Slutsatsen blir därför det kan finnasattsom ut-

för fortsatt utbildning i översiktskursen riktat särskilt till poli-rymme
tiker i kommunala miljönämnder.

I utvärderingsseminariema konstaterar lärarna det finnsatt ytter-
ligare några viktiga målgrupper inte har nåtts utbildning i till-som av
räcklig omfattning. gällerDet kommunledningama och företrädare från

Ävenkommunala verksamhetsutövare. efterfrågan från dessa båda
kommer möjligen relativt och skulle kunna motiverasentgrupper att

översiktskurser anordnas fler gånger.
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Marknadsföring

informationenberättatutvärderingsseminariemai attharLärarna om
till-vägledande för detillräckligtvaritalltid harinteolika kursernade

har hamnatdel eleverförekommitharelevema. Dettänkta somen
detochöversiktskurs/grundkurs närdet gällerbådekurser,fel när

marknads-Uppgiftenfördjupningskursema.inbördes mellan attgäller
fåtthar intekursanordnama,regionaladehar legatföra manmen

marknads-förunderlaggenomarbetademedkommitténstöd från
kommit från lärarnaharsynpunkterdetanke påMedföringen. som

marknadsföringen.sannolikt förbättratmaterialsådantskulle ett
kursan-regionalapå desynpunkterförekommitharDet även

fall harflerainfonnationsmaterial. Iadresserametodordnamas manatt
påhoppatsadresserad ochopersonligtinformation attskickat ut

i adres-precisionmyndigheterna. Eninomdelats störrematerialet ut
perifera,defråndeltagandetökaha kunnatmöjligensering skulle men

kommunalaochkommunledningarmålgmppema,viktigaändå som
verksamhetsutövare.

Näringslivet

ske ifrämsttänktursprungligennäringslivetUtbildning för attvar
till-har funnitskursmaterialMiljöbalksutbildningensHelaregi.privat

anordnasjälva velatföretagkursanordnare ochför privatagängligt som
baseradeanordnade kurserprivathar gåtteleverAntaletkurser. som

Utbild-uppskatta.svårtmaterialMiljöbalksutbildningens är attpå
kursanordnarevilketnyttjande,till allasfritt görningsmaterialet står att

kurskompendiersåldaAntaletbehov.eftermaterialetkan egetsaxa ur
underskattadärförriskerarkonsultföretagochföretagprivata atttill

Miljöbalksutbildningensanvändandetomfattningenverkligaden avav
tillkompendier1200det såltskonsultföretag harmaterial. Till ca

konsult-Till företag utomöversiktskursen.tilloch 800grundkursen ca
och 1 400grundkursenkompendier till100det sålts 1harföretag ca

exemplarsålts 500det alltså 4Sammanlagt haröversiktskursen.till av
tillkompendiermedangrundkurs,ochöversiktskursikompendiema

exemplar.sammanlagt 400ihar såltsFördjupningskurser ca
näringslivetssidanvidharkursanordnamaregionalaDe egnaav

alladvs. 8från företag,kursdeltagarehaft 500 procent1kurser avcaca
regionaladeframgåttdetutvärderingsseminariema har attdeltagare. I

fråndeltagandetillinställningmycket olikahaftharkursanordnama
från före-deltagarefåpåverkligenharVissanäringslivet. attsatsat
målgrupp.ned dennaprioriteratandra harmedantagen,
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Nedprioriteringen har bl.a. berott på de regionala kommunförbundatt
oftast inte företagen sin primära målgrupp, främstser utansom att man
arbetar med fortbildning för länets kommuner.

Översiktskursen kan exempel på spridningentas mellan desom re-
gionala kursanordnama. Andelen elever från näringslivet i över-
siktskurserna har varit hög i Halland 35 procent, Uppsala 25
procent, Dalarna 25 ochprocent Skåne l9 procent. följandeI län
har andelen istället varit under 3 Södermanland, Gotland,procent:
Västmanland och Norrbotten.

Även den tid lärarna har kunnat för delta iavsätta utbildningenatt
har varit faktor påverkat hur mycket i regionerna har velaten som man

på kurser för näringslivet.satsa flestaDe lärarna har sitt vanligav ar-
bete kommun, länsstyrelse eller myndighet och har oftaannan en
pressad arbetssituation redan lärarskapet. Många lärare uppfattarutan
därför alltför omfattande kursverksamhet hinder fören ett att ut-som
föra sitt ordinarie arbete. Andra lärare har istället tvärtresonerat om.
Företagen behöver utbildas, och inte det på kurs kommergörom man

handläggare behöva utbilda dem och iatt sambandman medsom en en
tillsynsarbetet.

Anpassning målgruppertill

Kurser särskiltär anpassade till olika målgrupper har diskuteratssom
på utvärderingsseminariema nå flera deltagare.väg Dettaattsom en
har framför allt gällt översiktskursema, eftersom dessa riktar sig till så
skilda målgrupper. Kursmaterial särskilt för politiker ochanpassat
näringsliv/kommunala verksamhetsutövare respektive kommunala för-
valtningschefer något hadeär uppskattats det hade funnitssom om

Bland de skräddarsydda översiktskurserna det de för näringslivetär
krävande, eftersomär det oftamest krävs branschanpassningsom en

för informationen ska upplevasatt tillräckligt välpaketerad före-av
tagarna.
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Uppläggningen5.3

Sammanfattning:

exempel medgrundkursen och"korvstoppning" iKombinationen av
välbildathar tillsammansfördjupningskursemaidiskussioner en

mycketförmedlaföruppläggning stortpedagogiskfungerande ettatt
material.

Övningsexemplen hade behövtfördjupningskursemai mervara
genomarbetade.

l+1+1eller2+lkursdagarigrundkursensuppdelningEn av
materialet.till sigelevernaförmöjlighetermedför att tastörre

lärarhand-övningsexempel ochOH-bilder,kursmaterial,iKvaliteten
betydandeuppläggningen iföljtharlärarnahar gjortledningar att

därmedharkunskapsfonnedlingenienhetlighetgrad. Målet upp-om
utsträckning.inåtts stor

kommunermedarbetarna påtillbidragitpåtagligtUtbildningen har att
miljöbalkenpåutvecklalänsstyrelser kunnatoch syngemensamen

tillämpning.dessoch

Översiktskursema målgrupperolikatillhade kunnat genomanpassas
målgrupper.för olikalärarhandledningarframtagitkommitténatt

kursanordnamaregionalaför de attbehövthadeKommittén poängtera
inlederochlämpligengrundkurseroch attöversiktskurser manvarvas

grundkurs.med en

deltagarnaMiljöbalksutbildningenidén i ärpedagogiska attDen enge
ochkursdagargrundkursenBådemiljöbalken.helhetsbild treomav

förmedlaföruppbyggdadärförkursdag attöversiktskursen ärenom
kapitel och 462översiktligt. Med 33mindreellermiljöbalken,hela mer

information.mängdmycketmiljöbalkenomfattar storparagrafer en
förordningarochpropositionen 47fråninformationfinnsdettaTill som

kursmaterialet.förunderlag

översiktskursochGrundkurs

valdehelhetenbild göraattför kunnametodSom att manavge en
beskriversidaVarjeantal "sidor".översiktskursgrundkurs och ettsom

sammanfattadochformi trycktfinns bådeochlagenaspekt somaven
ochmotivtexttill lagtext,hänvisningarmedinledsVarje sidaOH-bild.
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förordningar. Denna metod förpacka informationen användes påatt
PBL-utbildningen på 1980-talet och hade tidigare i utbildninganvänts

lagstiftning och i utbildning inom byggbranschen.av annan
Grundkursen omfattar sidor,220 medan översiktskursen omfattarca

sidor.70 Lärarnas uppgift redovisa så många dessa sidorattca var av
möjligt under kursens gång. Med effektiv kurstid tim-som en om sex

dag antalet sidor genomgång sidamotsvararmar per en av ca en var
femte minut.

Under arbetets gång med kompendiema drog kommittén slutsatsen
alla sidor inte skulle hinnas med under kurserna.att grundkurskom-I

pendiet därför vissa sidor markeradeär mindre viktiga.som
undervisningsmetodenNär redovisades för de blivande regionala

kursanordnama det flera blev tveksamma. hadeMan blandvar som
invändningar grundkurs och översiktskurs skulleannat baserasmot att

på "korvstoppning". Istället önskade sig modernare pedagogik.man
deI utvärderingsseminarier hållits med lärare och kursanord-som
kan idag konstatera farhågoma utbildningsmetodenattnare man om

överdrivna. Lärarna håller med "korvstoppning" metodattvar om som
nödvändig för helhetsbild miljöbalken. Manattvar ge en av menar

det allt visade sig finnasäven visst föratt diskus-trots ett utrymme
sioner på grundkursen och översiktskursen.även Budskapet från
lärarna kan sammanfattas så i har positivasnarast att stort settman er-
farenheter uppläggningen.av

Den mängden information skulle förmedlas i grundkursenstora som
har gjort regionala kursanordnare har experimenterat medatt olika
praktiska Genom dela tredagarskursen i två kurs-attarrangemang. upp
dagar följt kursdag vid tillfälle har eleverna på grundkur-av en senare

haft det lättare till sig det materialet. Vissa kursanord-att ta storasen
har dela kursen iäven kursdagar,prövat ochatt tre separatanare upp

eleverna då har haft ytterligare något bättre förutsätt-attman anser
ningar till sig grundkursen.att ta

Fördjupningskurser

fördjupningskursemaI har helt uppläggning.använt Manman en annan
har utgått från eleverna har gått grundkursen. Med den kunskapenatt

grund har kunnat genomföra fördjupningskursema påsom man
följande sätt:

Kort föreläsning för avsnitt grundkursenatt repetera ett0 av
Diskussion i mindre praktiska exempel0 grupper om
Redovisning diskussioner0 av
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sigarbetarPå såkurs.antal gånger sättMetoden manett perupprepas
behandla.skafördjupningskursenämnesområdendeigenom som

rakakanfördjupningskursema mot-sägasUppläggningen varaav
därmed kunnathargrundkursen. Manuppläggningenmotsatsen av

fördjup-med"korvstoppning" i högtgrundkursens tempokombinera
base-kursdeltagarnamellandiskussionerochrepetitionningskursemas

erfaren-deltagarnaspåocksåexempel,förutbestämdapå egenrat men
het.

betygbrafördjupningskurserflertaletframgått fårtidigareSom av
framgårgenomförts. Därharenkätundersökningdenieleverna som
särskiltkommunernamiljöchefema iframför alltdetdock är somatt
värde-varitsannolikthadebra. DetÖvningsexemplenuppfattathar som

läns-frånutgicktydligareövningsexempelfunnitsdetfullt somom
perspektiv.myndighetersstatligacentralaochstyrelsemas

upplägg-åtÄven bra betygutvärderingsseminariemailärarna ger
exempeldedockManfördjupningskursema. attningen sommenarav

genomarbetade.bättrevaritskulle kunnalärarhandledningamafinns i
användakunnaförarbetedelhelned attfått läggahar egetMan en

exemplen i kurserna.

ochEnhetlighet samsyn

berörda aktörervaritharutbildningenförmålkommitténs attEtt geav
anordnamiljöbalkentillämpningen attför genomavramgemensamen

lik-genomförtsharkursernaFråganutbildning.sammanhållen omen
medutvärderingsseminariemapådiskuteratslandet harformigt över

ibudskapetgradi hög attkursanordnare. Man överensoch ärlärare om
till dettaOrsakenenhetligt ärpåförmedlats sätt.hargrundkursen ett

uppläggning. Attkursensstyrdavarit såharlärarnafrämst att av
bra harmycketuppfattasdessutomOH-bilderochkurskompendier som

material.medkompletterabehov egethaft begränsat attgjort att man
påigenomgåttsidorvilkaurvalgjorthar däremotLärarna manav

frånSlutsatsendagar.materialetmedhinnaförgrundkursen treatt
för-sidor ibortvalthardockutvärderingsseminariema är att man

omfattning.begränsadhållandevis
varia-förfunnitshar det störrefördjupningskursema utrymmeI

materialet. Detbehandlat utrymmetlärarlagen storamellan hurtioner
påverkarerfarenheterdeltagarnasmedfördiskussionerför även att egna

Även kunnathadeexemplenlärarnainnehåll. attansettkursemas om
och in-varit relevantade hargenomarbetadebättre attmananservara

dem.frånutsträckning utgåttdärför iharMan stortressanta.
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En aspekt kommitténs mål sammanhållenannan utbild-av om en
ning utbildningenär har bidragit tillom på miljö-en gemensam syn
balken och dess tillämpning. enkätundersökningenI riktad till elever
har detta ingått fråga. Länsstyrelserna chefer tillfredssom en är mest

88att genomgångna kurserprocentgenom att miljöbalken haranser om
underlättat för den enhet utvecklaatt Bland miljö-egna en samsyn.
chefer i kommunerna erhölls detta från 75 Blandprocent.svar
miljönämndemas ordförande gällde frågan utbildningen hade bi-om
dragit till skapa hosatt miljönämndens ledamöter. Hälftenen samsyn

miljönämndemas ordförande svarade kursernaav miljöbalkenatt om
hade bidragit.

Anpassning orienteringskursenav

Orienteringskursen den kursär har uppvisat variationerstörst isom
utförandet. Detta samtidigt denär kurs har lockat flest deltagare.som
Orsaken till variationen eleverna harär haft så olikaatt utgångspunkter.
Lärarna har därför försökt uppläggningen efter vilka eleveranpassa

kommit på den aktuella kursen. Framför alltsom har lärarna upplevt
svårigheter i kurserna efteratt politikernas förutsättningar.anpassa Det
hade sannolikt varit stöd för lärarnaett det funnits olika lärarhand-om
ledningar för de målgruppema:tre politiker,stora tjänstemän och
företagare.

Turordning

I uppläggningen Miljöbalksutbildningen har tagit ställningav ävenman
till i vilken turordning de olika kurserna ska genomföras. Lärare och
kursanordnare har turordningen i huvudsakansett att har varit den rätta.
I avseende har dockett haft problem. Hos flera regionala kurs-man
anordnare har hållit grundkursema före orienteringskursema.man
Detta har inte inneburit något problem för den majoritet elever harsom
valt kurs.rätt För de elever under orienteringskursen insåg desom att
hade behövt gå grundkursen blev det däremot problem, eftersom detett
inte fanns några grundkurser kvar gå. I efterhand kan konstaterasatt att
lämplig turordning hade varit inleda medatt grundkurs för atten
lärarna ska känna på hela materialet. Därefter det lämpligt attvore

med grund- och översiktskurser.varva
Kurskompendiet för översiktskursen kom från trycket änsenare

kompendiet för grundkursen, vilket kan ha bidragit till turordningen
hos vissa regionala kursanordnare. Kommittén hade givit översikts-
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lärarkursnågonfannsdet inteprioritetlägre även attkursen genom
grund-mellanturordningenFråganöversiktskursen.förspecifikt om

kommitténmellankommuniceratshar inteorienteringskursochkurs
blirslutsatsenUtvärderingens attkursanordnama.regionaladeoch

dettaochkommitténmellanhand hos attpåkom någotÖversiktskursen
lämpliginformeradeuttryckligenintetillbidragithakan omatt man

kursanordnama.regionalatill deturordning

Kursmaterial5.4

Sammanfattning:

ochlärareomdömegenerellt mycketfårKurskompendiema gott av0
elever.

betyd-kursmaterialMiljöbalksutbildningensföretagMiljöchefer i ger0
andra kursarrangörer.kursmaterial hosbättre betygligt än

isåltshardeframgårkurskompendiema attmedFramgången av0
kursdeltagare.funnitshardetexemplarmångadubbelt såungefär som

harplaneringenfysiskaoch denMiljöbalkenkursenKursmaterialet till0
ochtidsbristmaterialet,komplexaomdöme. Dethelt fullgottfåttinte

till detta.huvudförklaringamakommitténfrånstyrningotillräcklig är

dehade önskatÖvningsexemplen lärarnabetyg, attfått brahar men0
frånstyrningotillräckligochTidsbristgenomarbetade.mervore

till detta.huvudförklaringamavaritharkommittén

representativtdeintekommitténfrånstyrningavsaknad togI av0
inrikt-tidhållning,förfulladetarbetsgruppema ansvaretsammansatta

kvalitet.ochning

börfördjupningskurserkursmaterial tillskriverArbetsgrupper som0
i lagen.helhetenfortbilda sigförstha tidhelst att om

uppmärksamhetsärskildÖversiktskursen någonintehar ägnats av0
elever.antaletför detanvändasskulle störstadenkommittén trots att

kursmaterialettillvarithuvuduppgifter har attkommitténs attEn seav
arbets-skapadePBL-utbildningenfrånförebildEfterfram. mantogs

ord-bestodArbetsgruppemakurskompendiema.för av engruppert
skrivarbetethuvudsakligadetutförde samtskrivareförande, ensomen
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Kommitténexpertgrupp. agerade for grundkursenexpertgrupp och
översiktskursen.

Rekrytering

Rekryteringen till arbetsgruppema gjordes på olika för tillfreds-sätt att
ställa två syften. Ordförandena och skrivama handplockades av
kommittén. Tanken hitta kundeatt skapa effektivitetvar ipersoner som
skrivarbetet. Experterna i arbetsgruppema rekryterades istället för att

statliga myndigheter och intresseorganisationerge möjlighet bliatt re-
presenterade i arbetet med kursmaterialet för påverka inriktningatt och
formuleringar. Kommittén berörda myndigheter och intresse-gav
organisationer frihet självaatt utse personer.

Experter kom delta från följandeatt verksamheter:

Miljödepartementet
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Socialstyrelsen
Boverket
Riksantikvarieämbetet
Jordbruksverket
Lantmäteriverket
Vägverket
Domstolsverket
Riksåklagaren
Polishögskolan
Länsstyrelserna i Hallands, Kronobergs och Gävleborgs län
Miljödomstolama i Stockholm, Vänersborg och Växjö
Svenska Kommunförbundet
Huddinge kommun och Gävle kommun
Industriförbundet

Miljöorganisationema visade inte något intresse delta iatt expert-
gruppema.

Arbetsgång

Av naturliga skäl präglas arbetet med kompendier lag attom en ny av
få de medverkande behärskar lagen. Ingen deav hadeav personer som
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kurs-medi arbetetmedverkakomlagstiftningsarbetetdeltagit i att
desamtidigtsig lagenfick lära togArbetsgruppemamaterialet. som

materialet.fram
förkonsekvenserficklagenförkunskaper störstAvsaknaden omav

ochoch kulturoch hälsa, NaturMiljöfördjupningskursemade tre
skulleOrsakenplaneringen.fysiskaoch den attMiljöbalken manvar

miljöbalken därdelbegränsadkursmaterialframställa ett omom en
behärskade helheten.inteännuman

god-och1998ipåbörjadesgrundkursen textenmedArbetet mars
iskeddeTryckningenaugusti.mittenkommittén ikändes sep-avav

grund-genomfördes. Närlärarutbildningenförstavarvid dentember,
fördjupnings-övriga arbetsgrupperinsågläsningför attfannskursen
grundkursen.imaterialliknandehadedelarföri alltkursema stora som

för-tillräckligtbliinteriskerade alltsåFördjupningskursema att
arbetsgruppemakonstaterakommitténkundeSamtidigtdjupande. att

intekompendietexterframhade tagitfördjupningskursemaför som
"sidor"4 Arbets-avsikten.varitmeduppläggningdenföljde som

blandningliknadeframtagitiställethade texter enmersomgrupperna
uppslagsböcker.ochkurslitteraturtraditionellav

till hurframuppgift kommaiarbetsgruppemaKommittén attnugav
kurskom-och hurskullefördjupningskursema göraspåuppläggningen

förslutligenbestämde siganvändas. Man attkunnaskullependiema
grundexempel.praktiska Somfrånutgåendeupningskursemafördjgöra

vanligtantalmedkommunfiktivskapade ettdettaför enman
ifrånkunde utgåverksamhetsutövareförekommande ex-som man

iskullematerialettid innannovember-januari, kortiemplen. Först
inriktningdennahunnit realisera att tatryck hade genomnyagrupperna

beskrevs.exemplende olikadär bl.a.lärarhandledningarfram
planeringenfysiskadenochMiljöbalkenfördjupningskursenFör

krävande. Närsärskiltkursmaterialet avsattamedarbetetblev resurser
fardigskrivet. Departementetkurskompendiet inteförbrukade varvar

gjordes slut-omredigeringkraftigsistaarbetet.slutföra Ensigåtog att
tryck-företidkortlärarkursenkursledaren påblivandedenligen av

efterförstklarblevlärarhandledningenSlutversionenningen. av
september 1999.idvs.lärarkursema,

miljöbalkenanvändafördjupningskursen Att togsfjärdeDen --
underhuvudsakgjordes iArbetetde övriga.betydligtfram änsenare

påvarit skrivarehadeskrivareSom1999. somsamma personman
början ifrånredanmiljöbalken fannskunskapendvs.grundkursen, om

övnings-medarbetaintevaldekompendium. Manmed detta attarbetet
ha dis-iställetfördjupningskurser, atti övrigaexempel utansom

4 Uppläggningkapitelutvärderingensbeskrivits i"sidor" harmedMetoden om
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kussioner med hela elevgruppen. Tanken hinna med materialär att mer
på kursen.

Utöver grundkurs och fördjupningskurser har kommittén tagitäven
fram kurskompendium för översiktskursen. skulleett Det inte innehålla
något vad fanns i grundkursen,än varförannat skrivaren försom
grundkursen därför i uppdrag redigera grundkurskompendiet frånatt en
tredagarskurs till endagarskurs.en

Elevernas bedömning

utvärderingenI det intressant jämföraär dessa delvis plågsammaatt
födslovåndor med hur eleverna och lärarna har uppfattat det slutliga
kursmaterialet. I utvärderingens enkät till eleverna generelltger man
mycket omdöme åt kompendiema. Särskilt intressantgott detär att
jämföra med studiematerial från andra kursanordnare konsulter m.m...

miljöchefer/miljösamordnareDe företag gått på kurs inomsom
för Miljöbalksutbildningen i dubbelt så hög omfattningramen svarar

kompendiema varit bra jämfört demedatt gått på kurs hos andrasom
kursanordnare.

Användningen kompendiema efter kurserna dessutomsägerav en
del kompendiemas kvalitet. För grundkursen drygt hälftenom svarar av
kommunernas miljöchefer och berörda chefer på länsstyrelserna deatt
använder kompendiet varje dag eller varje vecka i det löpande arbetet.
Lika hög användningen kompendietär Miljö och hälsa blandav om
kommunernas miljöchefer. Bland berörda chefer på länsstyrelserna är
det tredjedel varje dag eller varje vecka använder kompen-en som
diema till kurserna Miljö och hälsa, Natur och kultur respektive Miljö-
balken och den fysiska planeringen.

Försäljning

Ett illustrera framgångensätt med kompendiemaannat att via för-är
säljningssiffroma. Grovt räknat kan det har sålts dubbeltsäga attman
så många kurskompendier det har funnits elever på de regionaltsom
anordnade kurserna. När det gäller kompendiema för översiktskursen

det bl.a. efterfrågan frånär företag och konsulter varit omfattande.som
Kompendiet för grundkursen har köpts i förhållandevisseparat stor
utsträckning kommuner och statliga myndigheter. övrigtI har deav
regionala utbildningsanordnama för betydande del densvarat en av

efterfrågan på kompendiema.oväntat stora
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bi-framtagitkommitténharkurskompendiema ävenVid sidan av
forordningama,lagtexten,gällerkurskompendiema. Dettilllagor

såltsharLagtextenmyndigheternasochhandläggningsscheman ansvar.
kursdeltagare.funnitshardetexemplarungefär lika mångai som

skulleforsäljningsintäktemaså mot-prissattaKompendiema attvar
omfattandedistribution. Denoch oväntatfor tryckkostnadernasvara

vilketMkr,5intäkterfåttkommitténhar gjortförsäljningen att ca
Mkr.på 2försäljningenfrånnettoöverskottett cagenererat

Enhetlighet

kursanordnareÄven ochmed lärareutvärderingsseminariemai ges
kommitténhardettaTackbetyg.mycket brakurskompendiema ett vare

landet,helautbildningsammanhållenmed övermålsittuppnålyckats
undantagetEndakursmaterialet.medarbetatlärarnaeftersom gärna

denMiljöbalken ochilärarhandledningenochkompendietutgör
tillräckligtdemgivitinte harlärarnaenligtplaneringen,fysiska som

i för-uppläggningenmednöjdaundervisningen. Lärarnastöd i är även
docksigönskarexempel. Manmedarbetardärdjupningskursema man

exempel.genomarbetademer

styrningTidsbrist och

kankurskompendiemaerfarenheterelevernasochLärarnas sam-av
delarpositiva. Demyckethuvudsakidemed ärmanfattas avatt

heltlärarna intelärarhandledningama ärochkurskompendiema som
hararbetsgrupperkommitténsdärdelardesig justmed visarnöjda vara

i be-harProblemenmaterialet.frammedproblemhaft tastörst att
haft tillkommittén hartidbegränsadedenigrad sitttydande ursprung
arbetetfåsvårigheternadettagällerexempel attförfogande. Tillsitt

hadeeffektivt. Detfungerafördjupningskursemaförstamed de atttre
grundkurs-förstpåbörjatsdet arbetet närvarit bättresannolikt om

fördjupningskursemaforarbetsgruppemaklart ochkompendiet var
projektetiTidsbristengrundkurs.delta ihade kunnatsjälva gaven

planering.sådanfördock inte utrymme en
be-haröversiktskursenbakomsannoliktliggerTidsbristen även att

kapitel ii tidigareframgått utvär-styvmoderligt. Somnågothandlats
översiktskurserefterfrågatkursanordnareochhar lärarederingen som

möjligenhadeföretagare. Dettaochpolitikerinriktadesärskiltär
urvallämpligabeskrevlärarhandledningmedlösaskunnat avsomen
särskildkompendier. Någonandraelleröversiktskompendiet"sidor" ur
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lärarkurs i hålla översiktskurser har heller inte hållits. På sådanaatt
lärarkurser hade tillsammans med lärarna kunnat arbeta sig framman
till hur anpassade kurser för olika målgrupper skulle kunnat utfonnas.

Slutresultatet kommitténs arbete blev inte enbart kompendierav
i huvudsak fått mycket bra betyg. Utan det egentligenattsom var av-

sikten kom utveckla metod för hur Fördjupningskurser kanattman en
läggas i omfattande utbildningssatsningar. Kombinationenupp av
"korvstoppning" i grundkursen och exempel med diskussioner i för-
djupningskursema intrycket balanserad lösningsammantagetger av en

det svåra pedagogiska problemet snabbt utbilda mycketatt ettom
omfattande material.

tidsbristenUtöver orsak till problemen kan konstatera attsom man
kommittén i endast begränsad omfattning styrde eller stöd till för-gav
djupningskursemas arbetsgrupper. Avsikten med detta förhållningssätt

arbetsgruppema frihet så de olika myndigheteratt deltogattvar ge som
med verkligen skulle bli delaktiga i arbetet och i slutresultatet.experter

positivEn effekt detta förhållningssätt blev komatt att ut-av man
veckla metod för uppläggning fördjupningskursema ävenen ny av om-
materialet inte hann bli helt genomarbetat. negativ effektEn blev att
arbetet med den kurs utgick från det komplexa materialetmestsom -
Miljöbalken och den fysiska planeringen inte fick tillräckligt med-
styrning i tid. Slutsatsen blir kommittén troligen tidigare hade kun-att

lägga uppläggningen fördjupningskursema och tidigarenat styrtom av
arbetet med Miljöbalken och den fysiska planeringen hadeom man
ställt tydligare krav på avrapportering arbetsgruppemas inriktningav
och resultat.
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kursanordnareRegionala5.5

Sammanfattning:

sannolikthadeeleverrekryteringkursanordnarnasregionalaDe av
exempel pågenomarbetadetagit framkommitténunderlättats omav

informationsmaterial kurserna.om
kommitténsenligtlärarlagfungerandefått framlän harmångaI man

kultur-ochplanerarejurister,bristvarit vissharintentioner. Det
vårdare.

utsträckningilärareefterfrågatshar störrelänsstyrelserChefer på som
for.planeratvadän man

hurotydligavaritfalli mångaharkursanordnamaregionalaDe om
Kommitténskulle hanteras.arbetsgivareochtill lärareersättningen

ersättningenhurexempel påkursanordnama någrakunnathade ge
informeradeochredovisade dettabegärtochhanteraskunde att man

lärarna.

kommitténvaldekursernagenomförandetpraktiskadetFör sammaav
l980-talet. DePBL-utbildningen påi storatidigare använtsväg som

bådefrån kommunernaskulle komma attelevermålgruppema genom
därförutbildas. Detpolitiker skulleochkommunala tjänstemän var

kommunför-regionalamed desamarbetakommitténnaturligt för att
mål-för dessautbildninganordnarnormaltlänflestai debunden, som
mål-länsstyrelsernatjänstemän storEftersom även var engrupper.

kommunför-regionalaochlänsstyrelserviktigtdet även attgrupp var
anordna kurserna.samarbetadebund attom

Samordning

regionalasamtligabrev tillkommitténskickadejanuari 1998iRedan
kom-deninformeradelänsstyrelser därochkommunförbund omman

rolllänsstyrelsemasochkommunförbundens samtutbildningen,mande
kontaktperson.påbad ennamnom

in-förkontaktpersonerutseddaför attkonferenshöllI man enmars
omfattade:vilket bl.a.detaljerna,de konkretaformera om

omfattningberäknadochKurser0
uppläggningPedagogisk0
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Behov antal lärarlag i varje länav
Lärarlagens sammansättning
Ort och datum för lärarkurser
Rekrytering lärareav
Lärarnas åtagande
Redovisning tillbaka till kommittén i aprilsenast om:

Bildade lärarlag-
Beräknad kursavgift-
Ersättning till lärarna-
Beräknat antal deltagare.-

Diskussionerna på konferensen bitvis ganska livliga. Den peda-var
gogiska uppläggning med "korvstoppning" ifrågasattes. Detta resul-
terade bl.a. i kommittén anlitade deatt starkaste kritikerna fören av
diskussioner den pedagogiska uppläggningen.om

rollDen de regionala kursanordnama fick sig tilldelad kansom sam-
manfattas på följande sätt:

Rekrytera elever0
Rekrytera lärare och skapa lärarlag0
Ordna de praktiska kring kurserna0 arrangemangen
Hantera ekonomin kring de regionala kurserna0

Rekrytering eleverav

Totalt kom de regionala kursanordnamasett rekrytera elever i denatt
omfattning kommittén hade beräknat. framgåttSom tidigaresom av
kapitel kunde informationen kurserna sannolikt ha varit bättre väg-om
ledande för eleverna det gäller val kurs. Eftersomnär alla regionalaav
kursanordnare hade liknande behov informera hade detatt mestav
rationella troligen varit kommittén låtit fram underlag förtaom
kursanordnamas marknadsföring.

Rekrytering lärareav

Rekryteringen lärare styrdes kommittén betonadeattav av genom man
vikten lärarlag. villeMan det varje kurs skulle finnasatt lärareav
med olika bakgrund och kompetens. Lärarna skulle därför rekryteras
både från kommuner och länsstyrelser från andra berörda regi-samt
onala Det viktigt det fannsäven kompetens inom miljö-attorgan. var
och hälsovård, och kulturvård och fysisk planeringnatur- i så många
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kompetens.med juridiskviktigtdetmöjligt. Dessutomlärarlag varsom
skullelagrespektiveflera iocksålärarlagenbakomTanken att varavar

tillfälletforskulle lärarePå såkursen.undersamtidigt sättmed som
påreda påoch letadiskussionerdelta ikunnaundervisadeinte svar

fördröjdes.undervisningenfrågor attutan
vittnatkursanordnareochlärareutvärderingsseminariema harI om

lärarlagen. Igällerdetlänenmellanvariationen närmycketden stora
andra länmedanlärarlag,fungerandeframfåttharlänmånga man

till-dåfrånutgåttharlärarehaft pooler mermansom manavsnarare
iharkompetenserBlandningentill kurserna.lärarevaltfälligt av

varithel del länidet haråstadkomma,möjlighuvudsak varit att enmen
kulturvårdare.ochplanerarepåjurister,brist

cheferberördadet sigvisarelevernaenkät till attutvärderingensI
dubbelt såvaritharsärskild sits. Detihar hamnatlänsstyrelsernapå en

jäm-deltagit lärareLänsstyrelsen harchefberördvanligt somatt en
hälftenendastSamtidigt hari kommunerna.miljöchefemamedfört av
bli lärare.forkursdeltagit i någonlänsstyrelserna attchefer påberörda

lärarede flestamiljöchefer har ageratBland kommunernas somsom
länsstyrelsemasEfterfrågan påbli lärare.förkurs attgått attäven

betydligtblivitord haandramedverkarlärareskullechefer somagera
for.planeradeinledningsvisvadstörre än man

Praktiska arrangemang

ochkursernaadministreradvs. attpraktiska attDe arrangemangen,
kommittén. Iinblandninghelthar sköttsochlokalerordna utanmat av

positivt betygförhållandevisgenomsnittielevernaelevenkäten ettger
önskemål underframförts utvär-dockharDetår arrangemangen.

till elevernaskickatskunde hakursmaterialetderingsseminariema utatt
engagerade elevermångafannskursstart. Detvecka foreredan somen

före kursen.läsahade velatgärna

ekonomiKursernas

fria tyglarförhållandeviskursanordnamaregionaladeKommittén gav
kur-dockGrundförutsättningenekonomi. attkursemasavseende var

frånutgickeftersomsjälvkostnadspris, atttillskulle mangesserna
tillhanda-skulleregionalaandraochlänsstyrelserkommuner, organ

utvärderingsseminariemaersättning. Ipåkravhålla lärare störreutan
olikamycketpåhanterats sättharersättningenframgåttdethar att

förarbetsgivarnaersättning tillbetalatharregionerna. Manmellan ut
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den lönekostnad den tid lärarna undervisat.motsvarar Mansom som
har givit ersättningäven till lärare i form arvode eller i formav av resor
eller andra gruppstärkande aktiviteter. I många regioner har man
tillämpat blandning de olika ersättningsformema.en av

Kommittén valde medvetet inte eller rekommendationeratt styra ge
hur ersättningen kunde hanteras. Det slående i lärarnasom mest er-

farenhet ersättningen många regioner harär varit otydligaattom om
hur ersättningen skulle hanteras. några fallI svävade lärarna i okunnig-
het förutsättningarna så vid utvärderingsseminariema isentom som
oktober 1999. Sannolikt hade denna otydlighet kunnat minskas om
kommittén hade formulerat förslag till eller fåtal ersättnings-en
modeller och tidigt begärt besked från deatt regionala kurs-man
anordnama vilken modell valt.man

Övrigt

De regionala kursanordnama har tillsammans med kommittén och
kansliet bildat tillfällig organisation för snabbt genomföraatten en om-
fattande utbildning. Kommittén har utgått från de regionala kom-att
munförbunden har kapacitet genomföra utbildningarna med för-att
hållandevis lite stöd från kommittén. På utvärderingsseminariema med
lärare och kursarrangörer har det framgått arbetet inte alltid haratt
flutit smärtfritt på regional nivå. Störst framstår problemen ha varit i de
två nyligen sammanslagna länen Västra Götaland och Skåne. Samman-
slagningen verkar ha haft påtaglig påverkan på kommun-ävenen
förbunden. Svårigheter har uppstått i Stockholmäven komt.ex. attsom

god tid på sig komma igång.ta I Uppsala län kom länsstyrelsenatt att
kursarrangör i stället för det regionala kommunförbundet.agera som

Erfarenheten visar med andra ord kommunförbunden olika skälatt av
kan ha påtagligt olika förutsättningar klara den påfrestningatt som en

utbildningssatsning innebär.stor Det därför viktigt kommitténär att
och kansliet snabbt fångar svårigheterna finns och stöd därupp var ger
så möjligt.är
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5.6 Lärare

Slutsatser:

önskat sighadenöjda med lärarkursema,Lärarna i stort men man0 var
på lärarkursema.lärarevalvidstörre experter som varomsorg aven

den fysiska pla-Miljöbalken ochiUppläggningen lärarkursenav0
genomarbetad.tillräckligtuppfattades inteneringen vara

nödvändig,heltför intepedagogik lärarnaSärskild utbildning i var0
pedagogiskaförlitetkursmaterialeteftersom utrymme greppegnagav

från lärarna.

lärargrund-uppföljningsdag efterhahade uppskattatLärarna att en0
ochutbildningenläggadiskutera olikaför kunnakursen sätt attatt upp

balken.tillämpningenolika sakfrågor avom
ytterligare,lärarnahade kunnatKommittén stötta t.ex. genom en0

och ochtelefonjourhavande tillgängliglärare e-post genom enper
hemsida.kommitténsför lärare påtillgänglig enbartchat-funktion

värde-sannolikt varitöversiktskursen hadelärarkurs forsärskildEn0
stoffet tillkundehur lärarnakunde ha behandlatfull. Den anpassa

målgrupper.olika

med tankemycket brautbildningen pågenomförthar sättLärarna ett0
förfogande.har haft till sittden korta tidpå man

ska kunna utbytaför lärarnaviktiga bådeLärarlagen har varit att0
myndig-kontakter mellanför skapamed varandra ocherfarenheter att

regional nivå.lokal ochheter på

beräkningar hur mångakommitténkalkyler gjordesina tidigal över
dividerade sinde regionala kurserna. Manskulle behövas pålärare som

ochmed mellan 30 40.antalet kursdeltagareuppskattning totalaöver
kurstill-skulle behöva hållas 500fram detfickPå så sätt att caman

kursdagar. Medblev det drygt 900i antal kursdagarfallen. Omräknat
till det skullekomma framkursdag kunde kommitténläraretvå attper

lärardagar.behövas 8001ca
för få tillräckligfyratänkte sig lärarlagKommittén attom personer

antalet lärarlagberäkna behovetbredd.kompetensmässig För att av
medverka igenomsnitt skullevarje lärare iutgick från att sexman

kursdagar.

19-24733
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Lärarkurser

Kommitténs uppgift utbildning till de lärare de regionalaattvar ge som
kursanordnama rekryterade. inleddeMan med introduktionsdag ien
augusti/ september bestod fyra delar:som av

Bakgrund utbildningen och lärareatt0 om om vara
Översikt miljöbalkenöver0
Undervisning i pedagogik0
Planering med de regionala kursanordnama0

Introduktionsdagen går populärt under "pedagogiska dagen"namnet
beroende på undervisningen i pedagogik ungefär halvaatt tog upp
dagen. I utvärderingsseminariema har den pedagogiska delen fått på-
tagligt negativa omdömen. Innehållet motsvarade inte förväntningarna,
samtidigt idag kan för pedagogiska utvik-att utrymmetsom man se
ningar vid sidan kurserna uppläggning har varit starkt begränsat.av

Behovet introduktionskurs däremot Enär överensav en man om.
del introduktionskursen hade istället kunnatstörre åtägnas attav ge en

djupare inblick i miljöbalken
.

Utbildningen lärarna fortsatte och halv månad efter intro-av en en
duktionsdagen med kurser i grundkursen. Kurser hölls på sättsamma

det meningen lärarna själva skulle hålla kurserna. utvärde-Iattsom var
ringsseminariema har detta diskuterats hel del. Många lärareen anser

det inte tillräckligt bara kunna precis det själv skaäratt att som man
lära På grundkursens lärarkurs fanns kvällsmoment där lärarnaut. ett
kunde träffas för diskutera uppläggningen kursen. kursutvär-Iatt av
deringama har många lärare skrivit de har uppskattat denna möjlig-att
het.

bättreFör lärarutbildningens inledning till lärarnas önske-att anpassa
mål har följande förslag framförts på utvärderingsseminariema:

Inled med introduktionsdag där tyngdpunkten ligger i översikt0 en en
den lagstiftningen.om nya

Genomför grundkursen så den tänkt hållas för eleverna.är att0 som
Håll uppföljningsdag så lärarna kan och diskutera hurmötasatt0 en

kan hantera utbildningssituationen och för diskutera frågorattman om
tillämpningen lagen.av

Många lärare vittnade dessutom det hade varit svårt omsättaatt attom
lärdomarna lärarkursen till hur själv skulle lärare.man agera som
Utvärderingens slutsats denna punkt blir därför kommitténatt
sannolikt hade kunnat lärarna hållastötta attmer genom en
"jourhavande" lärare tillgänglig telefon och e-post.per
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utvärderingen inte kommitténi komtidigare har konstateratsSom
Utvärde-lärarkurser för översiktskursen.genomföra särskildanågraatt

värdefulltsannolikt hade varitden punkten detringens slutsats på är att
tyngdpunkten skulle hurendagars lärarkurser däranordnaatt vara man

politiker,stoffet så olika målgrupperlärare paketerar att sompassasom
myndigheter.företagare och chefer på

ochfördjupningskursema har hållits under vårenLärarkursema i
påhaft färre synpunkter dessa kurserharhösten 1999. Lärarna än

upplägg-grundkursen. kan såintroduktionsdagen och Det attvara
fördiskussioner har givitmed exempel ochningen ävenutrymme

sin frågor inför lärarskapet.bättre hanteralärarna sättatt ett egna
pla-Miljöbalken och den fysiskatidigare framgått kursenSom utgör

inte helt färdig-vilket främst har berott påneringen undantag, ettett
kurskompendium och lärarhandledning.arbetat

för lärarkurser för 300ursprungligen planeratKommittén hade
främstavisade sig betydligt så. Denlärare. Intresset större änvara

första miljöbalkskursemalärarkursema deorsaken till detta attvar var
fortbilda sig iangelägnaanordnades. Många attmest omsom varsom

för sin fort-ikraftträdande använde lärarkursematid före lagens egen
utvärde-deltog i lärarkursema. VidSammanlagtbildning. 527 personer
ungefärlärare och kursanordnareringsseminariema uppskattade att

kommit arbeta lärare.hälften dessa hade att somav
de ingick ilärarkursema har kommittén anlitatlärare påSom som

kompendiema. Eleverna på lärar-för framarbetsgruppema att ta
olikablandad uppfattning lärarkursemashar haft mycketkursema om

från mycket bra till myckethela skalanlärare. Omdömen spänner över
kundevilkaKommittén hade tillfrågat arbetsgruppemadåliga. somom

hade intelärare på lärarkursema,tänka sig medverkaatt men mansom
hadeurval bland de anmält sig. Lärarnagjort något medvetet som

lärarkursema hade gjortskommitténs val lärare påönskat sig att av
med större omsorg.

på regionala lärarnaElevernas desyn

hurgivits här det intressantden bakgrund harMot är att sesom
harutvärderingens enkät till elevernahar uppfattat lärarna.eleverna I

respektiveuppfattat särskilt brafråga vad haringått man somen om
rele-till kompendiema och kursemasbetyg elevernadåligt. Bäst ger

ämneskompetens och hur värderarDärefter kommer lärarnas manvans.
eleverna uppfattat lärarnasuppläggning. Minst positivt harkursemas

kursen.och de praktiskajuridiska kompetens runtarrangemangen
lärarna mycket liten.Andelen negativa omdömen ärom



68 Extern utvärdering SOU 1999:142

Utvärderingen drar slutsatsen lärarna genomfört utbildningen påatt
mycket bra med tanke kortapå den tid hafthar till för-sättett man

fogande sig i materialet och omforma det till under-sättaatt att en
visningssituation. Uppfattningen lärarnas juridiska kompetens inteatt

lika högt betyg ämneskunnandet avspeglar hömstenamages som en av
i Miljöbalksutbildningen. Avsikten har varit lärarna främst ska haatt
sakkunskap inom miljöfrågor och inte främst jurister.vara

Erfarenhetsutbyte och nätverk

regeringens direktivI till kommittén finns två punkter behandlarsom
den allmänna inriktningen hos arbetet med utbildningen:

Skapa förutsättningar för samråd och erfarenhetsutbyte mellan de0 som
genomför utbildningen
Verka för nätverk för information skapasatt0

Kommittén har arbetat för erfarenhetsutbyte framför allt be-attgenom
vikten lärarna arbetar i lärarlag. På harså hoppatstona att sättav man

lärarna ska känna sig mindre utlämnade och dessutom kunnaatt
stimulera varandra. framgått tidigareSom i utvärderingen skulle
kommittén troligen ha kunnat bidra till erfarenhetsutbytet. Ettmer
exempel på detta den uppföljningsdag efter grundkursen för lärarnaär

har föreslagits utvärderingsseminariema.på En möjlighetsom annan
hade varit hålla "jourhavande" lärare tillgänglig för lärarna. Enatt en
tredje möjlighet hade varit inrätta chat-funktion på Miljöbalks-att en
utbildningens hemsida hålls tillgänglig enbart för lärare via lösen-som
ord. På så hade kunnatlärarna själva föra dialog medsätt varandra.en

Den andra punkten från direktiven innebär kommittén skulleatt
Ävenverka för det skapas nätverk. här det lärarlagen kär-att är ärsom

i kommitténs insatser. Genom sammansättningen lärare frånnan av
kommuner, länsstyrelser och andra möjligheteruppstår det förorgan
lärarna lära känna varandra. utvärderingsseminariemaInärmareatt
vittnade många lärare den positiva erfarenheten få kontaktattom av
med tjänstemän med likartade arbetsuppgifter i andra kommuner och
länsstyrelser.
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Övrig information5.7

Slutsatser:

primäraofta debesöks relativthemsidaMiljöbalksutbildningens av0
målgmppema.

kommunernasuppskattatsfrämsthemsidan harFrågelådan på av0
handläggare.

kompendierförsäljningochtilläggsanslagTack oväntat stor avvare0
ochtill allmänhetinformationspridakommittén kunnathar även

utsträckningi vissföretag
.

ipresenteradekommitténutbildningsplanursprungligadenI marssom
tydligt.förhållandevis In-uppgiftsinkommitténhade1998 avgränsat

inte ingåskulleeller företagentill allmänhetensärskilt riktadformation
användatillfälleistället beredasskulleNäringslivetarbetet.i att

endadelta på lärarkurser. Denoch störrekursmaterialkommitténs att
kursverksamheten skullevid sidaninformationssatsningen vara enav

hemsida på Internet.
infor-aktiviteter förantalsig åtdockKommittén kom ägnaatt ett

ursprungliga planen.sidan denvidutbildningochmation även om
regering ochtilläggsanslag frånförverkligasbl.a.kundeDetta genom

kompendieförsäljningen.frånintäkteroväntat stora

Hemsidan

utbildnings-helasidor medfinnshemsida påkommitténs InternetPå
miljö-förordningar berörochmed lagarmaterialet och sidor alla som
och fåfrågorbesökare kan ställafrågelåda därDärtill finnsbalken. en

handefterpublicerasochförhållandevis snabbt. Frågor svarsvar
frågor. Hem-på inkomnadelmånga kanhemsidan så att ta svarenav

ihemsidanUnder 1999 harseptemberöppnade i 1998.sidan genom-
requests/besök.räknatbesökare dag 7haftsnitt 300 perca

tillfrågornakorrekta påsnabba ochfå bådebästaFör sättatt svar
Inlednings-arbetsmetoder.försökt med olikakommitténharfrågelådan

och fram för-frågorkansli inkomnakommitténssammanställdevis tog
för granskning.NaturvårdsverkettillskickadesFörslagenslag till svar.

publi-arbetsdagarNaturvårdsverket inomerhölls fråninteOm tresvar
1 konstaterade kom-1999frågelådan. Ikansliet icerades svaret mars

utlåtandennågralängreNaturvårdsverket intemittén att svaren,omgav
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varför beslöt kansliets skulle publicerasatt föregåendeman utansvar
granskning.

I utvärderingens elevenkät visar det sig hemsidan besöks relativtatt
ofta. Den frekventa målgruppen handläggarnamest är läns-
styrelserna. Drygt hälften länsstyrelserna besöker hemsidan minstav
varje vecka. Populärast sidorna med lagtexten,är förordningama och
ändringar i lag och förordningar.

Bland miljöförvaltningama i kommunerna går tredjedel påen
hemsidan minst varje vecka. Populärast frågelådan.är Ett starkt in-

för frågelådan hartresse visats påäven utvärderingsseminariema med
lärare och regionala kursanordnare. Man möjlighetenatt attmenar
ställa frågor och snabbt få har varit mycket värdefull.svar

I regeringens direktiv fanns punkt innebar kommitténatten som
skulle verka för kunskapsbaser byggs Kommitténatt har avgränsatupp.
uppgiften så hemsidan och kursmaterialet haratt blivit de kunskaps-
baser kommittén har sig Kunskapsbasersom engageratman av mer
bestående slag har överlåtit marknaden och berördaman
sektorsmyndigheter tillhandahålla.att

Miljöbalksträdet

Som stöd för undervisningen i översiktskurser och grundkurser har
kommittén tagit fram grafisk framställning miljöbalken i formen av av

träd miljöbalksträdet. Påett överskådligt illustreras miljölag-ett sätt-
stiftningens struktur trädets ochrötter, på illustreradstamav grenar en
plansch. Trädet på planschensträvar solenmot motsvararupp som
miljöbalkens mål.

På utvärderingsseminariema har lärarna givit mycket goda vitsord
både trädet idé och illustrera det.sättet Trädet harom att varitsom om

till hjälp för elevernastor överblickatt miljöbalkenöver och för-ge en
ordningama.

F öretagsbroschyren

slutetI 1998 blev kommittén kontaktat miljödepartementetav av om
information riktad företag. Departementetmot angeläget attvar om
småföretag särskilt skulle nås med information och därförgav
kommittén i tilläggsuppdrag fram kortfattad broschyratt ta anpassaden
till småföretagare. Broschyren trycktes i llO 000 exemplar och distri-
buerades till branschorgan, företag, kommuner och länsstyrelser.
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Miljömålen

kompendierförsäljningen1999 sågbörjan påikommittén attNär av
delanvändavalde över-förväntningarnaöverträffade att avenman

femtonriksdagensbroschyrochaffischframtillskottet att ta omenen
erbjuditochtill kommunernautskickgjortKansliet harmiljömål. ett

kostnad.lågbroschyrer tillochaffischerrekvireradem att en

Kommunbroschyren

politi-framgåtttydligtmyckethar detutvärderingsseminariema attI
den för-sig tillhaft svårtharkommuneri mångakerna att anpassa

tillsynsarbetet. Iimiljötjänstemännengivitmiljöbalkenrollstärkta som
kommithardetkonflikteruttaladeblivit så attdetfall har attnågra

frånöverskottdel sittharKommitténmedia.i använtrapporteras en av
ytterligareförbroschyrframställatillkompendieförsäljningen attatt en

miljöbalken.konsekvensenkommunpolitikerinformera avom

Övrigt

all-människor iförinnebärmiljöbalkenvadinformationNågon om
för-detOrsakentagit fram.inte ärärkommittén attharmänhet ännu

för det. Påformenhittatharinteoch ut-kostsamthållandevis att man
mångakursanordnareochmed lärarevärderingsseminariema var

sprida.viktiginformationsådanövertygade attatt varom
harinformationenochkursutbudetegentligadetsidanVid av

mindre kurser.någramedverkat iellergenomförtkommittén även
arbetekommitténsundertidigtbeslutadeDomstolsverket att man

företrädarediskussioner medhand.personal på Iutbilda sinskulle egen
skulle ordnaiställetkommitténtillframkomkommitténför att enman

kompersonal.domstolsverkets Kursenförmiljökunskapi allmänkurs
Naturvårdsverket.utförasatt av

miljöbalkengenomfört kurserharMiljöbalksutbildningen även om
haftharregeringskanslietövriga inomochmiljödepartementetför som

utbildning.behov av
miljöbalkenutbildasmöjlighetökadnäringslivet attFör att omge

frånföretagare. Intressetförendagskurseranordnatkommitténhar även
resulterade i två kurser.ochbegränsatföretagen var
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förslagochSlutsatser6

genomfördadenSlutsatser6.1 om

utbildningen

de målkommittén konstateraverksamhet kanEfter två års att som
direktivenutifrån givnautbildningsplanen deikommittén själv satt upp

miljöbalkens regler kvar-allmänhetenInformation tilluppnåtts.har om
bearbetningredovisas nedanoch förslagslutsatserstår. De är ensom

för-slutsatser ochutvärderingenskomplettering denoch externaaven
slag.

Miljöbalksutbildningen hardrar slutsatsenUtvärderama att genom-
förutsättningar.givet sinaförtjänstfulltmycketfört sitt arbete på sättett

påverkatförfogande vilket harhaft tid till sitthar kortKommittén
har varit på-ekonomiskaavseenden.i några Dekvaliteten resurserna

utbildningssatsning Plan-liknandejämfört medtagligt mindre omen
Miljöbalks-tillvilket bl.a. har lett1980-talet,och bygglagen att

riktad till all-information specielltvälja bort allutbildningen tvingats
mänheten.

utvärderingen varit:enligtframgångsfaktorerna harviktigasteNågra deav

budget har hanteratsoch lågmed kort tidFörutsättningarna om0
kända metoder.möjligt arbeta medlångtsåatt somgenom

mycketbudget har varithållaorganisation ochKansliets strävan att0
god.

huvudsak varithar iuppläggning och kursmaterialUtbildningens0
bra.mycket

med aktörer.framgångsrik samverkan mångaEn0
blivit kända.snabbt deProblem har hanterats när0

starkt.har varitEngagemanget0
enskildaBetydande insatser personer.av0
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Tidplanen

Den utmaningen för kommitténstörsta utbildningen skulleattvar
genomföras på kort tid. Inför framtida utbildningssatsningar lik-av
nande slag det angeläget motsvarande arbete halvårstarta ettvore
tidigare vad blev fallet. Det halvåretän skulle då åtextra ägnassom
rekrytering och förberedelser, framför allt fram kom-att tamen
pendiet till grundkursen.

Tabell Förslag12: till tidplan för Miljöbalksutbildningen skulle hasom
givit bättre förutsättningar för uppdraget.

Före ikraft- Efter
trädandet ikraftträdandet

halvårEtt Ett halvår Ett halvår Ett år
Kommitté och Grundkursen hålls Lärarna till Grund- och Lärarna till fördjupnings-

Översiktskursemamedarbetare för födjupnings- kurserna utbildas
rekryteras kursernas utbildasexpcrt-

grupper
Utbildningen Oversiktskursen Grund- och Over- Fördjupningskursema
förbereds sammanställs siktskursema genomförsgenom-

förs
Kursmaterial till Lärarhandledning Kursmaterialet till
grundkursen för anpassade fördjupningskursema
skrivs varianter skrivsav

översiktskursen

Grundkurskompendiet hade under andra halvåret kunnat användas till
fortbilda de arbetsgrupper skulle fram kompendiemaatt till för-tasom

djupningskursema. På så hade arbetsgruppema fåttsätt en gemensam
helhetsbild lagstiftningen. De hade då också fått bättre förutsätt-av
ningar hur deras kursmaterial skulleavgöra kunna fördjupaatt grund-
kursen.

börjanI på halvåret innan lagen trädde i kraft skulle lärarut-
bildningama för grundkurs och översiktskurs ha genomförts. där-Kort
efter kunde de regionala grund- och översiktskursema hållits så att

målgruppema hade fått den grundläggande kunskapenmerparten av
innan lagen trädde i kraft.

Året efter lagens ikraftträdande kunde helt ha fördjup-ägnats
ningskursema för lärare och elever.

En grundläggande förutsättning för tidplanen i figuren skaatt ovan
möjlig regeringen fattar beslutär utbildningen i tillräckligtattvara om

god tid. Så blev inte fallet denna gång. En förutsättning är attannan
lagtexten finns tillgänglig. Riksdagen fattade beslut miljöbalken ettom
halvår innan ikraftträdandet. Arbetet med grundkursen i Miljöbalks-
utbildningen baserades därför främst på lagförslaget och propositionen.
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ochtusentals tjänstemänutbildaambitionenharlagar därNya attman
riksdagenha beslutatsdärför helstikraftträdandet börpolitiker före av

ikraftträdandet.föreminst årett

Ekonomin

ekonomin varit.kommittén harförbegränsningenandra starkaDen
all infor-uppdrag såsittKommittén löste detta avgränsa attattgenom

intervjuerprioriterades bort. Iriktad till allmänhetenspecielltmation
Miljöbalksutbildningamaochmed både PBL-varitmed de omsom

ihögre nivå PBL-generelltomkostnadema låg påframkommer att en
utbildningen.

från kompen-nettointäkterrelativterhållitKommittén har stora
kommittén ansågeftersomvarit budgeteradeintedieförsäljningen som

sådan förutsätt-frånfrån början utgåriskabelt redanalltfördet att en
bud-sådanaMiljöbalksutbildningen visarfrånErfarenheternaning. att

för de behovnödvändigaekonomiskagettillägg eller är nästanreserver
underuppkommerinformationsinsatsersärskilda genom-somav

förandeskedet.
före-miljöbalken verkarinformationsmalt intresseSärskilt avav

hade detkompendiemaurvalhaft.ha Utöver göraatt etttagen ur
information särskiltmed branschvisvarit befogatsannolikt ut-även

målare,åkerier,branscherna,småföretagartätaformad för de som
kommitténhadePå såsolarier medfrisörer,kemtvättar, sättmera.

utsträckning.itill småföretagennåkunnat störreävenut

Målgrupper informationoch

huvudsakkom itilltänkta elevernadeuppdelningKommitténs attav
homogen,förhållandevismålgruppmålgrupper.två Enutgöras varav

hand-medlänsstyrelser arbetarochkommunertjänstemän idvs. som
andratill miljöfrågor. Denmed anknytningärendenläggning varav

chefer iochpolitiker, företagarebestodochheterogenaredesto av
kommittén tvåskapadeuppdelningUtifrån dennaförvaltning.offentlig

olika kursvägar.
endags-tänkt gåmålgruppenheterogenaDen att gemensamenvar
kursvarit svårdetta harhar visaterfarenhetkurs. attLärarnas att en

efterhand kanförutsättningar.olika Ihaft såeftersom eleverna harhålla
i fleraha funnitsbordeöversiktskursenalltså konstatera attman

kommunalaochföretagarebl.a. politiker,anpassade eftervarianter
verksamhetsutövare.
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I utvärderingsrapporten bl.a.påstås i sammanfattningen att
kommittén ekonomiska skäl nedprioriterat informationen till små-av
företagen. sådanNågon nedprioritering har enligt kommitténs uppfatt-
ning aldrig skett. finnsDet heller inga sådana beslut i kommittén.
Problem med nå småföretag med generella utbildnings- och infor-att
mationsinsatser har kommittén uppmärksammat och därför tagit fram

informationsbroschyr särskilt riktad till småföretagare. Broschyrenen
utsänd i 110 000 exemplar och finansieratshar tilläggsanslag.är genom

Uppläggningen

Den pedagogiska uppläggningen i Miljöbalksutbildningen har sam-
fungerat mycket bra. Korvstoppningen i grundkursen kom-mantaget

binerad med fördjupningskursemas repetitioner, grupparbeten om ex-
empel och redovisande diskussioner har bildat bra helhet. efter-Ien
hand kan dock konstatera kommittén och arbetsgruppema komattman
fram till denna uppläggning något Kvaliteten i fördjup-någrasent.
ningskompendier och i övningsexemplen kom i viss utsträckning bliatt
lidande tidsbristen.av

Kursmaterialet

Kommittén gjorde den huvudsakliga insatsen i framtagningenegna av
grundkompendiet och översiktskompendiet. Materialet till fördjup-
ningskursema har samtidigt tagits fram självständigt arbetandeav
arbetsgrupper. Kommitténs prioritering riktig bedömning utifrånvar en
spridningen och användningen kompendiema på kurserna. Grund-av
kompendiet och översiktskompendiet har sålts i 27 700 exemplar
medan de fyra fördjupningskompendiema tillsammans har sålts i 9 100
exemplar.

För nå fullgott resultat borde grundkompendiet ha utarbetatsatt ett
först och utgjort grund för fördjupningskursemas kompendier. De

borde därefter ha utförts direkt anpassade till den kurs-senare mer
uppläggning till sist genomfördes dvs. med huvudsakligensom exem-
pel på olika tänkbara ärendetyper.

Lärare

Rekryteringen lärare har hanterats de regionala kursanordnama.av av
har i huvudsakDetta fungerat bra. Flera deltagarna de centraltav

arrangerade lärarkursema ställde dock olika skäl inte lärareav upp som
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medtillsammansskäldetta attAvomfattningi den avsett.varsom
tillkomberäknatvadomfattandeblev änkursverksamheten manmer

inte gåttdålänsstyrelsernaochkommunernabåde frånlärare somnya
regionalaÄven kunde demerarbetevålladedetlärarutbildningen. om

problemet.kursanordnama bemästra

harlärarutbildningenhursynpunkter påkommitlärarna harFrån
tillinledninglärarutbildningensbättregenomförts. För att anpassa

utvärderings-framförts påförslagföljandeönskemål harlärarnas
Ii seminarierna:

l översiktligger ityngdpunktendärintroduktionsdagInled med enen0
lagstiftningen.l den nyaom

för eleverna.hållastänktdensågrundkursen ärGenomför attsomL
hurdiskuteraochkanlärarnauppföljningsdag så mötasHåll atten0

frågordiskuteraoch förutbildningssituationen attkan hantera omman
lagen.tillämpningen av

ochinformationtill fortsattFörslag6.2

utbildning

1999.utgångenvidupphöraplaneradMiljöbalkskommittén är att av
utbild-framtidabehovredovisauppdraghaft tillharKommittén att av

utvärderingenlåtitbl.a.därförharKommitténinformation.ochning
påhureleverochkursanordnarelärare,tillställa frågor sermanom

information.ochutbildningframtida behov av

miljöbalksutbildningFortsatt

till-samtligaiutbildning settfortsatt poängteras stortBehovet avav
be-målgruppernågrafinns detkonstateratstidigarefrågade. Som som

inomfå detskulle kunnaochredan idagutbildninghöver ramensom
öbalksutbildningen:Miljför

Kommunledningar0
verksamhetsutövareKommunala0

utbildatsharhälftenuppskattningsvismiljöpolitikerKommunala0

därhalvdagskonferenspåbjudaskunnaskulleKommunledningen en
ibehandlasfrågordediskuteraochinformerakunde somomman

ochverksamhetsutövamakommunaldekommunbroschyren. För
bäst.kursdag Detöversiktskursen ärsiglämparmiljöpolitikema enom



78 Slutsatser och förslag SOU 1999: 142

inte osannolikt de kommunala verksamhetsutövama haratt önskemål
branschspecifika kurser. Kursmaterialet bör i så fall bearbetas iom

samråd med både Kommunförbundet och branschorganisationema för i
första hand va-verk, värrneverk och avfallshanteringen med deponier.

I utvärderingsseminariema har deltagarna varit förhållandevis över-
det troligen inte kommer finnas tillräcklig efterfråganatt förattens om

i varje län grundkursen eller fördjupningskursema.att Där-upprepa
kommer det alltid finns samlat behovemot grundutbildningenatt ett av

motiverar kontinuerlig kursverksamhet i någon form.som en
Ordförandena i kommunernas miljönämnder fortfarande ett stortser

behov utbildning för de kommunala miljöpolitikema. Den fortbild-av
ningsmetod förespråkar regionala seminarierär mellanmestman
tjänstemän och politiker för bl.a. diskutera myndighetsutövningensatt
fonner.

Specialinriktade kurser

Knappt hälften Miljöchefema i kommunerna deras med-attav anser
arbetare redan idag skulle behöva fortbildas ytterligare miljöbalken.om

framförDet allt specialinriktadeär kurser/seminarier efter-nya man
frågar, enstaka sakfrågor ellert.ex. ämnesområden eller enstakaom
verktyg i balken, miljökonsekvensbeskrivningar.t.ex.

En möjlighet för ordna sådana specialinriktade kurser via deatt är
regionala kursanordnama. Dessa har dock i de flesta fall svårt påatt

hand fram kursmaterialet. Man sig dock kunnata anordnaegen anser
kurserna regionalt kursmaterialet fram någon centraltasom av
myndighet.

En möjlighet de centrala myndigheterna anordnarattannan ut-vore
bildningen. Man betonar från kommuner och länsstyrelser sådanaatt
kurser i fallså ekonomiska skäl måste hållas regionalt.av

sammanhållen författningsinformation

Miljöbalksutbildningens hemsida har tillhandahållit lagtext, förord-
ningar, ändringar i lag och förordningar delar utbild-samt stora av
ningsmaterialet från Miljöbalksutbildningen. alltAtt detta har funnits

nå på och ställe på harInternet varitatt ett mycket uppskattatsamma
och från kommuner och länsstyrelserär mycket angelägnaman attom
motsvarande information framtideni kan nåsäven samlat på ställe.ett

Önskemålet hemsida på Internet för miljöhandläggareom en om-
fattar inte enbart det hittills har funnits på Miljöbalksutbildningenssom



79förslagochSlutsatser142SOU 1999:

aktuellainformationfortlöpandeönskar sighemsida. Man även om
ochföreskriftermyndigheternasinformationrättsfall liksom om

frånhittasska kunnainformationall dennaråd ochallmänna samma
hemsida.

medverkatnaturvårdeverketutvärderingsseminarierna harUnder
liknande detmaterialtillhandahållaplanersinainformeratoch attom

Verkethemsida.Miljöbalksutbildningens att tafunnits på avsersom
verksam-detberörinformationdelför den egnaöver ansvaret somav

sinaläggermyndighetercentralaövriga utden månhetsområdet. I
uppnåochvarandratilllänka attkanmotsvarandedelar sätt man

"portal".sinhemsidomahabehöverendastbesökarna somen av
kandeklar såhemsidasinhainte attkommerNaturvårdsverket att

angelägnapå hurMed tankeavslutas.Miljöbalksutbildningenvid närta
miljö-halänsstyrelserochkommuner attvarit frånhar omman
därfördetställe Internetsamlad påbalksinformationen ett vore

kunde fortsättahemsidaMiljöbalksutbildningens attönskvärt om
hemsida kanNaturvårdsverkets över.tillsdrivas ta

Frågelåda

där be-frågelådadethemsida finnsMiljöbalksutbildningensPå en
tillsnabbt.förhållandevis Framoch fåfrågorställakansökare svar

frågorDefrågor600besvarat 1hade e-post.december 1999 percaman
sinamedtillsammansläggsintresseallmäntharbedömer svarmansom

kostnads-tryckt ochharMiljöbalksutbildningen ävenhemsidan.ut
exemplarUngefär 3501ochfrågorurvaldistribueratfritt ett svar.av

hemsidan.beställningefterdistribueratsharsammanställningenav
i kommunerna.handläggareblandpopulärvaritFrågelådan har mest

frågelådan,frånbesökssiffrorkommitténsbådeframgår menDetta av
möjligheten attelevenkät. Manutvärderingens attfrånäven anser
värdefull.mycketvaritfå harsnabbtochställa frågorsnabbt svar

besö-betydelsenifrågelådan attkonstateraKommittén kan att -
uppskattad.mycketvaritharsnabbt fåochfrågorställakankaren svar -

medsambandiförsvinna attdockkommerFrågelådan att
Naturvårdsverket inteeftersomupphörMiljöbalksutbildningen anser

tillämp-och dessregelverkmiljöbalkensfrågorbesvarasig kunna om
form.dennaning i
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Näringslivet

Utgående från de samtal har först på utvärderingsseminariemasom
skulle näringslivet kunna delas i efter hur detre nåsgrupper av
information :

Stora Klarar utbildningen själva eller anlitar konsult0
Medelstora Anlitar konsult0
Små Kan nås med kortfattad information0

De flesta de och medelstora företagen harstora med sannolikhetav stor
tillgodogjort sig information miljöbalken. Man klarar utbild-om av
ningen själva eller anlitar konsulter. Genom bjuda in företagatt stora
och konsulter till lärarutbildningen har kommittén sannolikt täckt

och medelstora företag förhållandevisstora väl. Ny information kom-
krävas först då vägledandeatt rättsfall har kommit fram.mer

De små företagen har ofta inte tid gå på utbildning och kan där-att
för bäst nås mycket kortfattad och anpassad informationgenom som
distribueras direkt eller via branschorgan. Kommitténs företags-
broschyr fyller del detta behov, den inte anpassadär tillen av men
olika branschers behov information. Det därför angelägetär i denav att
fortsatta utbildningen fram branschanpassad information.ta

Allmänheten

Kommittén kom inledningsvis prioritera bort aktiviteter föratt in-att
formera allmänheten. Tack överskottet från kompendieför-vare
säljningen har haft möjlighet fram informationatt riks-taman om
dagens miljömål, vilken har distribuerats till skolor och bamstugor.
Denna insats borde kompletteras med dagskonferens för bådeen gym-
nasie- och grundskolelärare där diskuterade miljöbalken,man
miljökvalitetsmålen och den aktuella kommunala miljöpolitiken.

Den delen allmänheten har så länge inteännu tillställtsvuxna av
någon information från kommittén. Informationen miljöbalken tillom
allmänheten bör inriktas på sådana konkreta frågor berör många.som
Anslagstavlan på TV troligtvis den bästaär infonnationskanalen.
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lisää
Kommittédirektiv WW

Dir.införutbildningMiljöbalken -
1997:110ikraftträdandet

september 1997.regeringssammanträde den 25vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

utbildningför denuppdragmedtillkallaskommitté attEn att ansvara
sådan tidgenomförs ii kraftträdermiljöbalkenföranleds attavsom

målmiljöbalkensförförutsättningar skapaspå sådantoch attsätt att
uppnås.skall kunna

ochmyndigheternaberördamed desamarbeteskall iKommittén
organisationerna

efterdessamiljöbalken ochberörsvilkakartlägga grupperaavsom
miljöbalken,kunskapbehovet omav

olika målgrupper,hosutbildningbehovetanalysera av
utbildningsmetoder,ochutbildningsvägarolikaoch utvärderakartlägga

förutbildningengenomförandetplan förövergripandeutarbeta aven
målgrupper,olika

nå deförskall tillämpasför miljöbalkenstrategi hur attutarbeta en
miljömålen,fastlagda

utbildnings-för olikaframutbildningsmaterialför tasattansvara
olika målgrupper,och förmetoder

mål-olikaförinformatörerutbildningrekrytering ochinitiera av
grupper,

kunskapsbaser byggsverka för att upp,
information skapas,förnätverkverka för att

mellan demerfarenhetsutbytesamråd ochförförutsättningarskapa som
utbildningen,genomför

ochutbildningenutvärdera
efter vadutbildningsinsatsemaförbättringartillförslaglämna somav

utvärdering.vidframkommer
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Analyser, planering, utvärdering, skall ske i kommittén. Fram-m.m.,
tagande utbildningsmaterial, utbildning lärarlag och liknandeav av
arbete kan ske i undergrupper kommittén.utsessom av

Bakgrund

Regeringen har den april3 beslutat1997 överlämna lagrådsremissatt
förslag till miljöbalk.ettav

I miljöbalken samordnas, skärps och breddas miljö-lagstiftningen.
Miljöbalken syftar till skapa förutsättningar för ekologiskt lång-att en
siktigt hållbar utveckling samhället. Vilken miljökvalitet kanav som

tillförsäkra ekologiskt hållbar utveckling och delmål föranses atten
åstadkomma sådan miljökvalitet kommer till uttryck i de miljömålen

riksdag och regering och de mål myndigheterna fast-antassom av som
ställer. För bidra till målet hållbar utveckling tillgodosesatt att om en
innehåller miljöbalken bl.a. allmänna hänsynsregler riktar sig tillsom
alla och regler hushållningen med landets samlade mark- ochenvar, om

särskilda regler för sådan verksamhetvattenresurser, medför storsom
påverkan på människors hälsa och miljön, regler ersättning ochom
skadestånd, tillsynsregler, straffrättsliga regler och förfaranderegler för
prövningen mål och ärenden vid myndigheter och domstolar. Miljö-av
balken innebär materiella och systematiska ändringar istora miljö-

Regelverket berörrätten. i olika avseenden allmänheten, företag, kom-
och statliga myndigheter. Miljöbalkens ikraftträdande leder tillmuner

befintliga myndigheter får uppgifter.att Kommunerna, läns-nya
styrelserna, de centrala verken, åklagarmyndigheten och polismyndig-
heten, m.fl., kommer beröras miljöbalkens regler. Föratt attav
miljöbalken skall få avsedd effekt behövs kunskaper inte bara deom
materiella reglerna också balkens uppbyggnad och detutan om om

i vilket reglerna samverkar.system
Naturvårdsverket, Boverket, Landstingsförbundet, Försvarsmakten,

Vägverket, Riksrevisionsverket flera länsstyrelser och kommunersamt
har pekat behovetpå information och utbildning dels i samband medav
införandet balken, dels i form vidareutbildning.av av

Avsikten det samlade införandetär den miljölag-att av nya
stiftningen skall ske i fyra förstaDet innefattar utarbetandetsteg. steget

förslag till och riksdagsbeslut själva miljöbalken.ett andraDetav om
omfattar motsvarande ifråga följdlagstiftning. tredjeDet stegetom av-

följdändringar i gällande förordningar och utfárdande för-ser av nya
ordningar. fjärdeDet slutligen innefattar information, utbildningsteget
och ytterligare tillämpningsföreskrifter. Arbetet skall bedrivas så att
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tid-kraft vidträda iskall kunnaförfattningamahuvuddelen sammaav
punkt.

imåstegenomslagetavsedda ettskall få detmiljöbalkenFör att
domstolar ochkommuner,personal iskeutbildningskedeförsta av

allmän-börVidarebalken.tillämpaskallförvaltningsmyndigheter som
snabbadentillMed hänsynreglerna. ut-deinformerasheten nyaom

miljöeffekter,ochhälso-kunskapergällervadvecklingen. t.ex. om
åtaganden kaninternationellaSverigesföljerde kravteknik och avsom

förord-bl.a.skeförutses attregelsystemetutveckling genomaven
ändrasbehövakommerbalkenstödmedföreskrifter attochningar av

hand.efter
förstafaser.i två Dendelas ininformationenochUtbildningen

miljöbalkensmedsambandiinformationochutbildningfasen avser
utbildningenkontinuerligadenfasenandraikraftträdande. Den avser

miljöbalken.med stödelleribestämmelsernainformationenoch avom
denförharorganisationeroch attmyndigheter ettBerörda ansvar

infor-får adekvatfortlöpanderegelverkolikatillämparpersonal som
regelsystem.förändradeochutbildningochmation nyaom

samordnaochinitieraförtillkallas ut-kommitté börsärskild attEn
fasen.förstaför denbildningsinsatsema

Uppdraget

skallförstadeti Ibedrivasskall stegetarbeteKommitténs tre steg.
för dessautbildningbehovetochmålgruppemakartläggakommittén av
betydelsefasen. Avförstadeninförandemiljöbalkensmedsambandi

myndighetersbl.a. olikamålgrupperolikai ärutbildningbehovetför av
anledningmedutbildningenochinformationenfortsattaför denansvar

utredaskallKommitténfasen.andratillämpning denmiljöbalkensav
tidplanochmålgruppvarjegenomförs för görabästutbildningenhur en

skallKommittén övervägagenomföras.skallutbildningenför hur om
geografiskaandraeller inomlänsvisgenomförasbörutbildningen om-

vilketbelysa på sättkommitténskallsammanhang ävendettaråden. I
kannäringslivetochmyndigheternakommunförbunden,regionalade

beaktasskallVidareutbildningsprojektet.betydelse ifåkomma att
in-särskildmotiverarmålgrupperolikahosbehovspecifikavilka som

utbildningen.påriktning
utbildnings-detframförkommittén att tal nästa steg ansvarar

miljöpolitiskaoch desslagstiftningenförståförbehövsmaterial attsom
utbildas iantalförvidareKommitténambitioner. att ett personersvarar

skallUtbildningenmålgruppema.tillkunskapenföra vidaresyfte att
myndigheterberördahoskompetens-uppbyggnad sker samtleda till att
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förutsättningar skapas för uppbyggnadatt kunskapsbaser och nät-av
verk för information. viktigEn del utbildningen frågan hur bal-rörav
ken skall tillämpas i förhållande till de fastlagda miljömålen. Vidare
skall kommittén verka för samråd och erfarenhetsutbyteatt sker mellan
dem genomför utbildningsarbetet. Utvärderingar skall ske konti-som
nuerligt och arbetet till resultatet dessa.anpassas av

detI tredje och sista skall kommittén dokumenterasteget sitt arbete
på sådant erfarenheternasätt det kanett att användas i kommandeav
utbildningsprojekt. I samband med den slutliga utvärderingen skall
kommittén också behovenöverväga ytterligare infonnations- ochav
utbildningsinsatser till konsu-menter, allmänhet m.f1. lämna för-samt
slag till sådana insatser.

kommitténI skall ingå företrädare för de myndigheter och organisa-
tioner direkt berörs arbetet. Ett sekretariat skall inrättas där detsom av
bör finnas juridisk kompetens och erfarenhet IT. Analyser, pla-av
nering, utvärdering skall ske i kommittén. Kommittén kan organi-m.m.

sig i undergrupper eller arbetsgrupper för fram utbildnings-sera att ta
material, utbilda lärarlag och liknande arbete.

Kommittén skall bedriva sitt arbete i samarbetenära med berörda
myndigheter.

Kommittén skall den februari1 1998 i övergripandesenast planen
utbildningsinsatseröver redovisa för regeringen det första i sittsteget

arbete. Kommittén skall år efter miljöbalkens ikraftträdandeett redo-
visa sitt arbete och utvärdering genomförda utbildningsinsatser.en av

kommitténsFör arbete gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare redovisa regionalpolitiskaatt kon-
sekvenser dir. 1992:50, offentliga åtagandenpröva dir. 1994:23,
redovisa jämställdhetspolitiska aspekter dir. 1994: 124, redo-samt att
visa konsekvenserna för brottsligheten och det brottsförebyggande ar-
betet dir. 1996:49. ekonomiskaDe konsekvenserna åtgärder ochav
förslag skall redovisas. Förslag till finansiering skall lämnas.

Miljödepartementet
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öbalksutbildningenMiljförUtbildningsplan
19993 mars

RegeringenTill:
Miljödepartementet

börjadeikraftträdandetinförmiljöbalkenutbildningförKommittén av
Miljöbalks-sigtagitharKommittén namnetårsskiftet.vidarbetesitt

föreliggandesammanträden. Denfemhafthittillsochutbildningen nu
begärtregeringenplan attövergripandedenutbildningsplanen är som

redovis-arbete. Dennakommitténsiförstadetredovisad stegetfå som
den 19frånutbildningsplanenöverlämnadetidigaredenning ersätter

februari 1998.

öbalksutbildningenMilj

BlücherGösta

Ekblad/Göran
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Miljöbalksutbildningen och dess
kommittéuppdrag

Kommittén har följ ande ledamöter
Gösta Blücher Ordförande
Richard Almgren Industriförbundet

iLars Fladvad Kommunförbundet
Lisbet Fall Boverket

ÅkeStig Svensson Länsstyrelsen i Dalarnas län
Kitty Victor Naturvårdsverket

ÅgrenBirgitta Miljödepartementet

och experter

Kerstin Cederlöf Miljödepartementet
Ann-Sofie Eriksson Kommunförbundet under tillsättning
Pär Andersson Industriförbundet under tillsättning

I sekretariatet ingår

Göran Ekblad Huvudsekreterare och projektledare
Mia Jameson Sekreterare under tillsättning
Ann-Christin Sundberg Assistent halvtid

Kommitténs uppdrag framgår regeringens direktiv i bilaga Kom-av
mittén ska i samarbete med berörda myndigheter och organisationer:

kartlägga vilka berörs miljöbalken och dessa eftersom av gruppera
behovet kunskap miljöbalken,av om
analysera behovet utbildning hos olika målgrupper,av
kartlägga och utvärdera olika utbildningsvägar och utbildningsmetoder,
utarbeta övergripande plan för genomförandet utbildningenen förav
olika målgrupper,
utarbeta strategi för hur miljöbalken ska tillämpas fören nå deatt
fastlagda miljömålen,

för utbildningsmaterialatt fram föransvara olika utbildnings-tas
metoder och för olika målgrupper,
initiera rekrytering och utbildning informatörer för olika mål-av
grupper,
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kunskapsbaser byggsförverka att upp,0
skapas,informationförnätverkförverka att0

demmellanerfarenhetsutbyteochsamrådförförutsättningar somskapa0
utbildningen,genomför
utbildningenutvärdera samt0

vadefterutbildningsinsatsemaförbättringartill somförslaglämna av0
utvärderingen.vidframkommer

utbildningenförmålKommitténs

förhuvudmålentillframkommitdiskussion attefterharKommittén
verksamhetMiljöbalksutbildningens är

aktörerallautbildningsammanhållen ramgemensamengeatt genom en-
miljöbalken,tillämpningenför av

skaverkstatligaochlänsstyrelserkommuner,alla inom somutbildaatt-
miljöbalkenmedarbeta samt

intresse-ochnäringslivde inomutbildningförförutsättningar avatt ge- före-miljöbalkenstillhänsynverksamhet skai sin taorganisationer som
skrifter.

tvingatsvidaretillskommitténharför knappaalltgrundPå resurserav
allmänheten.riktad tillspecielltinformationbortvälja

uppläggningochomfattningUtbildningens
miljöbalksarbetetföljande delarutbildningenför utgörsUnderlaget avav

riksdags-ochutskottsutlåtandemiljöbalkenPropositionen samtom0
beslut.

ochutskottsutlåtandeföljdlagstiftningen samtPropositionen om0
riksdagsbeslut.

lagstiftningen.tillförordningarRegeringens0
föreskrifter.Myndigheternas0

miljömålpropositionRegeringens m.m.om0

96.sidanpåredovisaskursplanEn
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Grundkurs
Den delen utbildningentyngsta ligger 3-dagars grundkursav en som
omfattar hela miljöbalken. Avsikten med kursen alla handläggareär att

ska tillämpa miljöbalken inom den offentligasom och privata sektorn
ska få kunskap balkens uppbyggnaden ochgemensam generellaom
regler.

De dagarna i grundkursentre disponeras preliminärt enligt följande:
Dag l Miljöbalkens mål, hänsynsreglema, hushållningsreglema
Dag 2 Miljöbalkens processregler, övergångsbestämmelsema
Dag 3 Sakfrågoma

Kommittén också fram kortversiontar grundkursen på dag fören av en
dem bör ha översiktlig kännedom miljöbalkensom kom-t.ex.om
munalpolitiker och chefer inom industrin.

fördjupningskurserTre
Grundkursen följs 2-dagars fördjupningskursertre med särskildav in-
riktning de traditionella kompetensomrädena. Kursemas upplägg-
ning förutsätter deltagarna haratt genomgått grundutbildningen på tre
dagar. De kurserna har följandetre innehåll:

A Planering och naturresurser. Kursen ska behandla frågan hurom
balken bör användas i den fysiska
planeringen.

B Natur och kultur Med särskild inriktning mot
naturvård, områdesskydd,
förorenade områden, vatten
verksamhet, jordbruk och täkter.

C Miljö och hälsa Med särskild inriktning miljömot
farlig verksamhet, hälsoskydd,
kemiska produkter och avfall.

Fortsättningskurs
Slutligen förbereds l-dags fortsättningskurs behandlaren pröv-som
ningsförfarandet vid överklagande och sanktionssystemet. Denna kurs
vänder sig i första hand till kommunala tjänstemän handläggersom
överprövningsärenden med kommunen part.som
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påfrågelåda InternetMiljöbalksutbildningen öppnar

hemsida på Internet.kommerMiljöbalksutbildningen öppnaatt egen
ocharbetekommitténsinformeramöjlighethemsidanVia att omges
förtillgängligahärkommerkompendiemaochkursutbudet att vara

frågelåda.organiseradockuppgiftfrämstaHemsidans är attalla. en
ihandläggareanställdaprivatoffentligt och ettbådeTanken är att

tillämpningenistödmyndigheternasfåkunnaskede skaforsta av
intresseradförnaturligtvisstår ävenFrågelådan öppenmiljöbalken. en

ochmaj 1998ikunnahemsidan ska öppnasAvsiktenallmänhet. är att
hela 1999.underpågå

Kursdimensionering

hand-antaletberäkningöverslagsmässiggjortKommittén har aven
miljöbalkutbild-deltagakommerberördaandraoch attläggare som

kurser.ningens

FortsattnkursFördjupningskursGrundkursGrundkursfråndeltagareAntal
32C2b2a1bla

PrövningochochMiljöochNaturPlanering
sanktionerhälsoskyddkulturochnatur-

resurser
l dag2 dagardagar22 dagardagl3 dagar

200l300l6006007 5005002Kommunerna
33015012090220660Länsstyrelserna
60303030300200verken,statligaDe

centralt
60404080400150verken,statligaDe

regionalt
400100Polisen

Domstolama --
50200privat400Näringslivet
40404040privat100Intresseorganisa-

tionema
740l76018308408 8204 110deltagareSumma

dei kursernadeltagakommer ävenstatligaverkendeutifrån att omDimensioneringenutgår att
utbildning.internharegen verket.medöverläggningpersonalkräverDomstolsverketstill närmareriktadUtbildningen
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Antalet beräknade kursdeltagare ställer krav på 800 lärardagar1ca en-
ligt följande tabell:

Antal Deltagare/k Antal Lärare/kurs- Antal
deltagare kurser dai lärardagarurs

la Grundkurs, 3 dgr 1104 35 117 2 704
1b Grundkurs, dag1 8 820 40 222 2 441
2a P N 840 30 28 2 112
2b N K 830 30 27 2 l 10
2c M H 7601 30 58 2 234
3 P S 740l 30 58 2 232

Summa lärardagar 8331

Utbildningens uppläggning

Kommittén först fram utbildningsmaterial läromedel i formtar av
kompendier till de planerade kurserna. Till varje kurs har kommittén
knutit skrivare, ordförande och experteren en en grupp som represen-

berörda verk, länsstyrelser, de kommunala intressena och in-terar
dustrin. sammansättningen i framgårrepresentanterav grupperna av
kursplanen i bilaga

Själva utbildningen kommer genomföras i tvåatt steg.
Under utbildas lärare1 300 till delen hämtas frånsteg störstasom

kommunerna och länsstyrelserna ca 150 lärare från kommuner, 70ca
lärare från länsstyrelser och 80 från centrala verk och näringsliv.ca

medverkatDe vid framtagningen kompendierexpertersom som av
deltar också i utbildningen lärarna. Varje lärare utbildas i miljö-av
balken vid skilda tillfällen grundutbildningen 3 dagar, för-tre en-
djupningskurs dagar fortsättningskursen2 och dag.1 En särskild
introduktionsdag kommer dessutom hållas för lärarna före självaatt
kursutbildningen. Under denna pedagogiska dag kommer lärarna
bl.a. få genomgång hur bör uppträda föreläsare föratt en av man som

budskapet och kunskapsinnehållet ska fram.nå Lärarutbildningenatt
omfattar således i allt sju dagar.

medverkarI 2 de utbildade300 lärarna. Lärarna planerassteg att
ingå i lärarlag. Kursverksamheten sker länsvis och organiseras gemen-

de regionala kommunförbunden och länsstyrelserna. kurs-Isamt av
dimensioneringen beräknas 13 000 kommeratt attovan ca personer
deltaga i steg-2 utbildningen. Kurserna kommer självñnan-att vara
sierade med beräknad deltagaravgift på 600 kronor/dag exkl.en ca
deltagarnas omkostnader. genomsnitt beräknasI varje lärare självatt
medverka under minst kursdagar.sex
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fortsättningskursen planerasi ochLärarutbildningen grundkursen
förläggas tillpreliminärt kommerske i åtta kursomgångar vilka attatt

Örebro, Gävle ochStockholm, Växjö, Malmö, Göteborg,Linköping,
vilka för-i fyra kursomgångar,Umeå. Fördjupningskursema planeras

och Umeå.läggs till Stockholm, Göteborg, Malmö
till de regionalabjudasNäringsliv och organisationer kommer att

ocksåde troligenkurserna. viss utsträckning kommerI att arrangera
lärarutbildningenanvändning lärare frånutbildning med av egnaegen

tagit fram.och de läromedel kommitténsom
erbjudade lärarna kunnaKommittén räknar med 300utöver ettatt

utbildningsföretag självkostnad.tjugotal lärarplatser mot
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Tidplan

Tidplanen redovisas i bilaga 3 och bygger följandepå förutsättningar:

Riksdagsbeslut miljöbalken och följdlagstiftningen i juni 1998.0 om
Förordningar och föreskrifter klara i juni 19980

Tidplanen innebär lärarutbildningen grundkursen sker underatt av
oktober-november och de regionala kurserna kan påbörjas iatt
december för sedan fortsätt under hela 1999.att nästan

Framställning kompendier:av

Upptaktsmöte 3 1998mars
Grundkursen

koncept klart juli1

kompendium tryckt okt1

ördj upningskursemaF

koncept klart okt1

kompendium tryckt jan1 1999

Fortsättningskursen

koncept klart april1

kompendium tryckt l aug

Utbildning lärare vid fyra tillfällen:av

Introduktionskurs 1998aug-sept

Grundutbildning okt-nov 1998

Fördjupningskurser feb-mars 1999

Fortsättningskurs 1999aug-sept
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underfebruari eftersom lärarnakan först iFördjupningskursema startas
utbildningen i grund-i den regionalajanuari engagerade lärareär som

kursen.
eftersom utbild-förlagd till våren 1999Fortsättningskursen inteär

fördjupningskursema.grundkursen och dening då pågår både treg av
bidrar återsamlingnackdel.Kommittén det inte Tvärtom ensom enser,l förstärka nätverk tidigaretill delärarlagen halvår attett somsenareav

l fått viss erfarenhethar ocksåUnder hösten 1999byggts avenmanupp.
värdefullt i kommitténstillämpningen vilket bör kunna utvär-vara

deringsuppgift.

l
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Budget

Utbildningsprogrammet har dimensionerats utifrån det anslag på åtta
miljoner kronor tilldelats kommittén och med de ekonomiska för-som
utsättningar redovisas nedan.som

Budgetunderlaget redovisas i bilaga

Miljöbalksutbildningens budget för 1998 -1999

Tkr
Personalkostnader 2 500
Kostnader for kommitténs ledamöter 360
Hemsida med frågelåda, logotype 270
m.m.
Produktion kompendier 800av
Utvärdering utbildningen 70av

4 000
Ste utbildnin1 en
Introduktionskurs 600
Grundkurs dagar3 1 800

FördjupningskurserDe tre 1 100
F ortsättningskursen 400

3 900

.§.ts....2.s1thi§nin en
Möte med kursarrangörema 100

SUMMA 8 000

Förutsättningar för budget

Utbildningen dimensioneras för 300 lärare i l-utbildningen och0 steg ca
13 000 deltagare i 2-utbildningen.steg
Experternas uppgift Först ingå i produktionsgruppär för fram-att0 en
tagning kompendier och sedan medverka lärare i l-utbild-av stegsom
ningen på minst kurser.två
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till-uppgift i respektiveordförandesoch ärSkrivarens attgrupp
kompendietexten.utarbetandetförmed sekretariatet avsvarasammans

oavlönadeiövrigaOrdföranden och ärexpertgruppemarepresentanter
kommittén.av

sju dagari sammanlagtutbilda sig självauppgift förstLärarnas är att
dagar.i minstmedverka lärareför sedanatt sexsom
omkostnaderersättning for resor,får enbartoch lärare matExperter

l-utbildningen.utbildningsmaterial ilogi ochoch steg
avgifter.självñnansierade2-utbildningen skaiKurser steg genomvara

kursavgiftema.kompendier finansierasförTryckkostnader genom
kostnadsfritt.kursmaterialalltfår dockLärarna

hemsida påfrån kommitténspå frågorutseddaVissa experter svarar
ersättning.Internet utan
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Kursplan med bemanning

1999-02-11rev
Kurs Omfattning Ijluvudkapitel Skrivare Representation Ledamöter ordförandemed

Innehåll Ovr.kap.
0 1dag sekretariatet

Introduk- Introduktion, medutbild- Kommunförbundet
tionlPeda- görVad nu", ningskonsult Länstyrelsema

gogik pedagogisk
utbildning

1 3dagar 1-6,16-19,24, MiaJameson Kommittén GöstaBlücher,ordf.
Grundkurs Miljömálenoch 26-28 sekretariatet Kommitténsledamöter

miljöbalken övriga
Grundkurs 1dag 1-6,16-19,24, sekretariatet Kommittén GöstaBlücher,ordf.

Miljömálenoch 26-28 Kommitténsledamöter
miljöbalken

2a 2dagar 3-4 ClaesGöran Miljödepartementet LarsHolmgárd
NaturvÃrdsverketPlanering Hur använder 1-2,5-6,16-19, Guinchard SvenGöthe

natur- balkeni den 24, 26-28 Boverket Boverket JuneArleskog
fysiska RiksantikvarieämbetetLeifJohannessonresurser
planeringen. Vägverket IreneLingestál

LstKronobergslän JärdaBlix
Kommunförbundet Ann-SofieEriksson,ordf.
Gävlekommun MikaelLif
lndustriförbundet NilsJirvall,Skogsind.

2b 2dagar 7-8,13, Anne-Li Miljödepartementet LövHenrik
NaturvÃrdsverketNaturoch Naturvård, 31 Fiskesjö KatrinMehr

kultur omrádesskydd, 1-6, 16-19, JönköpingsLst Boverket BengtEriksson
vattenverksam- 24,26-28 län Jordbnrksverket AndersEmmerman
het,jordbruk, Lantmäteriverket SjödinEije
täktergenteknik RiksantikvarieämbetetMonicaBennettGárdö
ochersättning Länsstyrelserna TorbjörnSchafferer,ordf.

Kommunförbundet Wenster/Fidjeland/Peter
Huddinge Stridkommun Thomas

Lars-Åkelndustriförbundet Lindahl,BolidenAB
2c 3dagar 9-10 LeifSvemdal Miljödepartementet LiselotteRágmark

Miljöoch Miljöfarligverks., 14-15 Naturvárds- Naturvárdverket Vivekelhd
hälsa förorenade 1-6,10-13,16- verket KEMI TorbjörnLindh

områden,hälso- 19, Boverket PeterSkoglund
skydd,kemiska 24,26-28 Socialstyreslsen AsaAhlgren,ordf.
prod.,avfalloch Gävleborgslän GudéhnLst Ann
producentansvar Kommunförbundet KerstinBlomBokliden.

Kommun GregerSvensson,Sigtuna
lndustriförbundet LouiseSchöld,AkzoNobel

3 1dag 16-30 Mia Miljödomstolen,jameson Sthlm BjarneKarlsson
Prövning Medsärskild sekretariatet Domstolsverket ClaesKristensson,ordf
ochsank- tonvikt Riksáklagaren BarbroJönsson

tioner handlingaroch Polishögskolan EricJan Ericsson
Att vid Lagtolken PeggyLermanan- process
vända överprövning Miljödomstolen, ThomasRahm
miljö- Vänersborg MikaelLundholm
balken Naturvårdsverket BertilVarenius

Miljödomstolen,Växjö BörjeAndersson
Länsstyrelsen, GennundHalland Persson
Kommunförb.Industrin RolfHenriksson,Sydkraft
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Budgetunderlag för milj Öbalksutbildningen

1998-02-19 kostnlenh Summaantal
kr tkr

Personalkostnader 199801-01-1999-12-31,24mán 24 2520105
Kommitténsledamöter Reskostnader 24 15 360m.m.

marknadsföring frågelåda, 370Allm. Hemsidamed logotype,m.m.
Summa 3250

Framtagmg kompendierav
GmndkursSdagars 20 6+8+6 10sid/lekt 200lekt. med 0 0

layoutantalsidor kostn sida 200 1000 200perx
12Grundkurst-dag 6 lektmed sidlekt 72 0 0

12 sid/lekt.Skrivare" 70Planering lekt.med7 +omknaturresurser + resor
2 layoutantalsidor kostn sida 84 1000 84dagar x per

12 sid/lektSkrivare"Natur kultur lektmed7 omk 70+resor+
2 layout sidor sida 84 000 84dagar antal kostn 1x per

miljöskydd Skrivare"Hälsa 12lektmed7sid/lekt omk 70resor+ +
2 layout sidor kostn sida 84 000 84dagar antal 1x per
Prövning sanktioner lekt.med7sid/lekt.Skrivare omk 707 resor+ +
1 sidorx 50 000 50dag layout antal kostn 1

Summa 782
Steg l kurser
lnüoduktionskurs1 8 med 40lärare/kurs,konsultkostnad 8 20 160dag kurser ca

3 medverkandelkursresa/logi3400 24 4800 200 101mat+
300lärarelokal/adm250 400 300 300 950 285mat+ resor+

GrundkursSdagars 8 40lärare/kurskursermedca
4experter/kurs 2400 3000 224logi 1600 32 000mat 7resa + +
300 3700 400 1000lär.logi/resa lokal/adm mtrl 300 100 15305+ +

Grundkurs1dag 300läraremtrl100 300 100 30
4 25lärare/kursPlanering kursermedmednaturresurser ca

2 3experter/kurs 2400 2000 12 500dag logi 1100 5 66matresa + +
100 350 2500 150lärarelokal/adm resa/logi mtrl 100 3000 300+ +

Natur kultur, 4 kursermedmed 25lärare/kursca
2 3experterlkurs 2400 2000 1100 12 500 66dagar logi 5matresa + +

100lärarelokal/adm350 resa/logi2500 mtrl150 100 000 3003+ +
Hälsaochmiljö 4 kursermedmed 25lärare/kursca
2dagar 3experterlkurs 2400 logi2000 1100 12 500 665matresa + +

100lärarelokal/adm350 resa/logi2500 mtrl150 100 3000 300+ +
Prövning 8 40lärare/kurssanktioner kursermedca

24001dag 2experter/kurs logi1000 700 16 4 100 66matresa + +
300 250 300 400lärarelokal/adm mtrl150mat 300 1100 330resa+ + +

Summa 3823
Kurserna självfinansierade§9 kurser âr

Kursarrangörer möte1 under1dag
120050arrangörer 600 mtrl200 50 2000 100matresa + +

Summa 100
Utvärdering Summaomkostnader 70

TOTALKOSTNAD tkr 8 025

Ingår personalkostnaderi kommitténs

förutsätts finansierarDet respektive myndighet sin/a skrivare inom sittatt
förvaltningsanslag

4 19-2473
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MILJÖBÅLKSUTBILDNINGEN
TI D PLAN 1998
1993-02-10 februari mars

21 232425 27 31 332B 34
konwrinérrmsn Miljöbalken.förordningaro Mmm:..MWJÖPVOP-ü" vissaföreskrifterbeslutasavRemiss 35aVav riksdagen

Foljdlagstiftningen
tillriksdagen

utses
MötekursanangorarINTROILKURSEN

GRUNDUTBILDNING

0
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MILJÖBÅLKSUTBILDNINGEN
TIDPLAN 1999
1998-02-10 oktober februari

41

träderikraft
träderikraft

utses
INTRODKURSEN
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MILJÖBALKSUTBILDNINGEN
TIDPLAN
1998-02-10 oktober november december

vecka222324 26272a29 3132 33 353637 3a 404142 4445464 4950514a
kummirlémöten

l 11

regionaltutses

INTROD.KURSEN

GRUNDUTBILDNING

layouto
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Tabeller

grundkursernaslänsvis påTabell Deltagare
lärarutbildning i 1steg

grundkursen anmäldaDeltagande lärare påFörstLän
delt./antal delt./ antaldärav däravTotalterbjudna

kommunlst 100 000 invkommunplatser
2,823 4,171 48Stockholms län 60

3,1 1,56 38 9Uppsala län
1,36 7 5,113Södermanlands län 8

Östergötlands 1,310 4,1716 17län
3,9 1,16 612Jönköpings län 12
7,2 1,6913 4Kronobergs län 8

0,94,611 4 78Kalmar län
4,03 6,914 4Gotlands län
1,65,33 48Blekinge län 4

3,7 1,223 1841län 36Skåne
3,0 1,34 48Hallands län 8

1,559 18 5,177Götaland 52Västra
0,86 6 4,312Värmlands län 8

Örebro 0,63,668 10 4län
0,83,9410 6Västmanlands län 8
1,26 4,513 7län 8Dalarnas
0,74 3,56län 8 lOGävleborgs
1,35,18 5Västernorrlands 8 13län

3,0 0,614 3Jämtlands län 4
1,54 4,68län 8 12Västerbottens
0,94,99 413Norrbottens län 8

1,45,2152381 228292Hela riket
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mål-myndigheterstatligaTabell 2. Centrala som

miljöbalksutbildningenforgrupp

såldasålda AntalRepresenterad i Antal deltagare AntalStatlig myndighet
översikts-grund-kommitténspåexpertgrupp

kompendierkompendiergrundkurs

1999-11-291999-11-29

Miljödepartementet X
10 240XDomstolsverket

40467Banverket
412011Boverket X

11Energimyndigheten -
lFiskeriverket -

713Fortifikationsverket
418618Försvaret
1259X 2Jordbruksverket
102Konsumentverket

6Kemikalieinspektionen X - -
1Kämkrañsinspektionen --

22 731Lantmäteriverket med X
regioner

1Livsmedelsverket -
l82Luftfartsverket

271147Naturvårdsverket X
23NUTEK -
2 503Polishögskolan X

714 7Riksantikvarieämbetet X
231 lRäddningsverket -

Sjöfartsverket --
91Socialstyrelsen X -

l3Skogsstyrelsen med l
regioner

1Strålskyddsinstitutet --
91 12XVägverket

Åklagarmynd. 121och ekobrott X -
1 53181086
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förutsättningar för denTabell Ekonomiska3:

regionala milj öbalksutbildningen i 2steg

Sammanställning utsänd enkät i oktober 1999av

Kursavgift Kommun- Lärar- Annan Ers.TillArb.givare
ersättning krlkursdag lärarekurser arvode och

offentanst. företagare kr/dag
krlkursdag krlkursdag

län 6300 12-1600 10 nej Talinn 1000Stockholms á resa
över 2000500krlpers 6 dagar

län 700 Sthlms 2500Uppsala 700 nej nej resa
skärgård

län 2000 1600Södermanlands 500 nej nej sannolik totaltresa per
kursdag

000Ostergötlandslän 600 600 nej nej studieresa 1
Jönköpingslän 6-900 6-900 500 Vetlanda 1200nej resa

Köpen. ännuKronobergslän 650-1000 650-1000 nej nej nejinteev.resa
län 600 200 1000 Tyskland nejKalmar 1 nej resa

samkvämGotlandslän 150-400 150-400 nej nej nej
län 650-750 650-750 Stralsund nejBlekinge nej nonnaltnej resa

Skånelän 6-700 1300 500-1500 Tyskland nejresa
Hallandslän 500 500 nej nej nej nej
Göteborgsregionen 550650 5501650 bok+middag totalt4000nej nej per

kursdag
2000GöteborgsBohus 600-1000 nej nejo

län
län 5-600 1000 nej 2000Alvsborgs nej nej

län 5-750 middag 4000Skaraborgs inga nej nej totalt per
företagare kursdag

länVästraGötalands
dåVärmlandslän 550-1000 550-1000 nej 2600 nej Ja, lärareutbildat
betaldarbetstid

län 650-700 250 ja/12 000utöver 750/halvdagOrebro 1 1 Brysselresa
7dagar

000Västmanlandslän 5004300 500800 nej nej 2max
Dalarnaslän 800 800 nej nej Personlkostnjkursdagresa

utöver6dagar
Förförbered. länsstyrelsenGävleborgslän 950-1100 950-1100 700-1000 Till

Västernorrlandslän 600-800 1200-1600 1000 nej nej
län 500 000 1300Jämtlands 1 nej Areresa

300Västerbottenslän 350-1000 350-1000 nej nej 1ev.senare
län 600 600 750 Brüssel nejNorrbottens nej alt.resa
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Tabell Regional kursverksamhet4:

Antaldeltagare grundkursen Antaldeltagare översiktskursen DeItJ DeltJ
StatligaKommunen SummaPrivata Kommunen Statliga Privata Summa kom. 10000

Tjm Politiker Mynd. sektorn Tjm Politiker Mynd. inv.sektorn

Steg 231 0 225 71 527 105 78 183
utbildningen

Regionalkursverksamhet
Stockholmslän 399 36 91 90 616 915 248 121 193 1477 84 12
Uppsalalän 95 2 27 28 152 52 55 15 41 163 53
Södermanland 103 1 37 13 154 169 180 38 9 396 55 21

Qstergötlands145 15 40 0 200 40 270 9 319 40 13
an
Jönköpingslän 201 53 92 36 382 212 158 66 78 514 29
Kronobergslän 1261 22 17 112 89 31 58 21 199 39 17

länKalmar 147 65 14 24 250 106 117 10 18 251 42 21
Gotlandslän 36 6 20 0 62 34 20 2 13175 193 33

länBlekinge 56 6 36 20 118 22 34 27 23 106 45 15
Skånelän 299 4 106 39 448 433350 37 145 965 43 13
Hallandslän 119 29 217 176 87 69 23 95 274 75 17
Västra 451 22 134 37 644 496 495 76 108225 34 11
Götaland
Vännlandslän 142 15 17 38 212 122 84 25 44 275 30 17
Orebrolän 68 19 2 100 82 180 0 63 325 35 15
Västmanlands 110 5 33 0 148 130 16 60 0 206 32 14
län
Dalarnaslän 113 31 17 166 173 88 285 98 387 37 19
Gävleborgslän 123 17 46 14 200 181 72 95 50 398 60
Västernorrland 116 1 45 12 174 346 195 14 112 667 120 33
Jämtlandslän 94 5 33 1 133 149 9 44 23432 46 27
Västerbottens 85 18 32 27 162 119 112 20 51 302 31 18
län
Norrbottenslän 117 86 6 216 79 175 44 8 306 37 20

SUMMA 3311 313 1215 513 5352 3994 3055 935 91601176 50 16

% 62 6 23 9 100 44 33 10 13 100
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kursverksamhetRegionalTabell 5:

deltagare Natur KulturAntalMiljö HälsaAntaldeltagare
SzaStatliga PrivataS:a KommunenStatliga PrivataKommunen

sektornPolitiker Mynd.TjmPolitiker Mynd. sektornTjm

1280 64 7310 570 112 38Lärarutbildningen 160

Regionalkursverksamhet
20 0 8767 0242207 0 18 17Stockholmslän

3510 223 09 8 5740 0Uppsalalän
290 15 161 130 2Södermanlandslän 48

12 0 3018 00 7040 0 30Östergötlandslän
20 22 573313 3 77Jönköpingslän 60 1
1 3113 0 174129 0 5Kronobergslän 7

640 27 281 3516 065 0Kalmarlän
0 158 0 73 0 2118 0Gotlandslän

223 9 143 93 9 8län 23Blekinge
8947 1203 40 138 10Skåne 152 3län

0 2618 0 82 7667 0 7Hallandslän
2 1271260 67 572 42 8VästraGötalandslän 208

560 15 180 400 13 8Värmlandslän 59
39023 1 156 1 5547 1Orebrolän

0 0 00 00 6250 1 11Västmanlandslän
36124 0 110 4639 0 7Dalarnaslän
3912 126 03 6663 0 0Gävleborgslän

19 0 3213 06749 0 13 5Västernorrlandslän
2 470 2454 2110 2Jämtlandslän 41 1
2 381353 22 110 4Västerbottenslän 39 0

2 21 2 5571 3020 0län 49 2Norrbottens

28 10824452096 600 914 405 1241553SUMMA
10041 3119 6 100 5574 1%
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Tabell 6: Regional kursverksamhet

Antaldeltagarei Antaldeltagarei
Miljöbalkenochdenfysiskaplaneringen Att miljöbalkenanvända
Kommunen Statliga Privata Sza Kommunen Statliga Privata Sza

Tjm Politiker Mynd. sektorn Tjm Politiker Mynd. sektorn

Lärarutbildningen 75 0 100 13 188 116 0 121 18 255

Regionalkursverksamhet
Stockholmslän 151 2 30 0 190 62 1 2 0 65

länUppsala 28 0 7 2 37 37 16 7 0 60
Södermanlandslän 41 1 22 651 41 0 10 0
Ostergötlandslän 24 0 10 0 34 63 0 23 0 83
Jönköpingslän 52 1 13 1 67 55 3 21 790
Kronobergslän 26 0 16 6 48 1kursnästa
Kalmarlän 51 0 3 1 55 54 0 14 680
Gotlandslän 15 0 4 0 19 20 0 9 0 29
Blekingelän 15 5 10 0 30 22 9 31
Skanelän 107 45 4 167
Hallandslän 28 1 10 0 39 48 0 12 1 61
VästraGötalandslän 124 3 35 2 164 105 0 31 1371

Någrakurser 99-jan00nov
Vännlandslän 68 145 4 91 62 1 16 3 82
Orebrolän 40 0 0 0 40 48 0 11 2 61
Västmanlandslän 15 0 3 0 180 0 0 0 0
Dalarnaslän 33 0 9 1 43 1kursi dec
Gävleborgslän 37 0 8 1 46 2 kurseri decnov-

| I |Västernorrlandslän 20 0 18 1 39 55 0 21 0 76
Jämtlandslän 18 0 2 1 Kurssenare
Västerbottenslän 32 1 1 0 34 62 3 28 0 93
Norrbottenslän 38 2 6 57 64 2 24 1 91

SUMMA 1040 32 369 44 4921 911 26 359 26 3221
% 70 2 25 3 100 69 2 27 2 100
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Miljöbalks-TotalkostnadsberäkningTabell av

utbildningen

BelastadarbetstidFaktiskakostnader
kommunkommun statstat

TkrTkrKurskostnader
Körnmittéanslag s 150

360mån 303 4 á tkrExpertgruppensekreterare
80320sammanträdesdagar160 40Expertgrupper, +

2 000á

Steg1-utbildning
401802000lärare/dag90 20 kursdagará3 i +

Steg2-utbildning
1000kursdagarmed35000elevdagarger

35elever/kurs
frånkommunernafrån 270008 000 staten+

190090015002,5lärare/dagi 1000kursdagará 1
1/2lst1/2 kom.och

24300200kr/elevdag 7Kursomkostnader900

arbetstidElevernas
205020507001 200+2500tlårama 1gick3i steg

1500elevdagará
000 405001215002 35000elevdagaráelevernai gicksteg

SUMMA
700Kompendieförsäljning

44570168102430013650TOTALT
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Tabell 8: Kompendieförsäljningen till olika
målgrupper 1999-1 1-29

1:an 2:an 3:an 4:an 5:an 6:an Lagtext Hand- Mynd. Miljö-Förord-
Iäggn. ningar balks-ansvar

trädet

Regional 6347utbildn. 10389 2666 1329 1923 1495 9948 5734 5700 4271 4642

Länsstyrelser 184 415 118 96 67 33 253 180 185 254 49

Kommuner 405 1681 125 46 143 102 804 172 180 209 218

Myndigheter 810 1531 60 53 89 27 792 387 407 112 212

Företagutom 1116 1379 156 36 28 10 1098 404 367 566 469
konsulter

Konsulter 1226 790 71 28 32 7 952 495 384 211 628

Branschor- 132 430 22 17 12 4 480 73 75 116 222
ganisationer

Utbildning 436 253 119 133 17 60 359 69 185 206 14

Privatpersoner 124 32 22 7 28 12 77 34 36 53 13

Summasålda 10780 16900 3359 1745 2339 1750 14769 7548 7519 64675998ex
iTryckta 12000 20000 5000 3000 3000 5000 16500 8000 8000 8000 7000ex
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följ d-medöbalkenpå miljSynpunkter
bestämmelser

Miljöbalks-förkompendiemaframställamedarbetetUnder att
mängdharutbildningensjälvasamband medoch iutbildningen en

utformning.regelverketsavseendeframförtssynpunkterochfrågor
harMiasammanställts Jameson,harsynpunkter,Nedanstående avsom

övertygadändåKommitténkommittén.utvärderats ärinte nännare av
till denvärdefullt bidragkansammanställningen ettatt par-varaom

uppgift blirochtillsättningunderutredningenlamentariska är varssom
miljöbalken.utvärderaatt

Allmänt

och före-förordningaribestämmelserbestämmelser ochMiljöbalkens
människorutsträckningtilloch tolkastillämpas utanskrifter stor av

fördel bestäm-därförkunskaper. Detjuridiskadjupare omenvore
fritt frånrelativtpåoch strukturerasutformas ärmelsema sättett som

be-tydlighetenskulle också ökaspetsfundigheter. Detjuridiska om
skulleområde, dettamiljöbalkensinom helakonsekventanvändsgrepp

samlar allakapitleti förstakunna åstadkommaskanske att mangenom
balken och dessregler iför alladessa gällasedan låterdefinitioner och

också slippaskulleförordningar/föreskrifter. På detta sätt upp-man
skulle minskavilketrepningar, textmassan.

fall finnsregelverk. vissaIomfattandeinnehållerMiljöbalken ett
ökabestämmelser. Förliknandeinnehållerflera regler attdet som

försannolikhetenökadärmedregelverket och attöverskådligheten av
antaletfördelsannoliktdettillämpas påmiljöbalken sätt ärrätt omen

skullför dengårkan reduceras. Dettabestämmelser göra utan attatt
mål.miljöbalkensträffsäkerhetenminska gentemot

föreskriftellerförordningbestämmelse ivissbraDet om envore
ellerbestämmelse i lagtexttill denhänvisninginnehållaskullealltid en

enligt.utfärdats Dettaeller harbestämmelsen byggerannat som
vid tolk-lagstiftningenska tillämpaför dedet lättareskulle göra som
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ning bestämmelsen och dessutom skapa tydligare struktur iav upp-
byggnaden regelverket.av

lkap

Många tillämpar miljöbalken glömmer bort förvalt-personer attsom
ningslagen innehåller regler hur ärenden ska handläggas. Saknasom
processuella regler i miljöbalken så det förvaltningslagenär skasom
tillämpas. Att påminna förvaltningslagens bestämmelser kan ocksåom

öka förutsättningarna försättett miljöbalkenatt tillämpas påattvara
rättssäkert En paragraf i första kapitletett sätt. bör därför skapas.ny
Förslag formulering:på Förvaltningslagens regler ska tillämpas vid

myndigheternas handläggning ärenden enligt denna balk, ären-av om
det ska handläggasinte enligt de särskilda regler framgår bal-som av
ken eller föreskrifter utfärdats med stöd denna.som av

3 §
Andra stycket uppfattats många miljöbalkens bestämmelserattav som
inte gäller där arbetsmiljölagen gäller. Ett flertal kommuner t.ex.anser

de inte behöver bedriva tillsyn enligt miljöbalkensatt bestämmelser i
skolor eftersom arbetsmiljölagen gäller där. Naturligtvis det såär att

miljöbalkens allmänna hänsynsregler ocht.ex. regler hur kemiskaom
produkter ska märkas och hur avfall hanteras gäller arbets-även om
miljölagen gäller. Det värdefullt med förtydligande. ak-Denettvore
tuella paragrafen har fått återverkningar i specialmotiveringen till 29
kap 2 § prop 1997/98:45 del sid.2 305. Där står eftersom andraatt
lagar tillämpas parallellt med miljöbalken så har straffbestämmelsema i
lag farligt gods företräde inom dentransport lagens tillämp-om av
ningsområde framför kap29 2 Detta måste fel eftersom straff-vara
maximum för brott lag farligt godsmot år.transport är ettom av
Miljöbalkens bestämmelse innebär kan straffas inteatt man om man
vidtar vissa skyddsåtgärder myndighet krävt det elleroavsett om en
inte, motsvarande det gäller lagnär farligt gods förut-transportom av

föreläggandesätter åtgärder har meddelats.att ett om

2kap

1§
bestämmelsenI verksamhetsutövarens bevisbördasägs omfattaratt de

förpliktelser följer detta kapitel vid prövning och tillsyn.som av
Tanken måste väl det verksamhetsutövaren har bevis-ärattvara som
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för-miljöbalkenireglermateriellatillämpliga samtallaförbördan att
kanföljs.balken Härstödmeddelade medföreskrifterochordningar av

följerförpliktelserdeFörtydligandemedbradet avett somvara
stödmedmeddeladeföreskrifterochförordningarochmiljöbalken av

iakttas.miljöbalken

§2
finns iorganismerbiotekniskaochprodukterkemiskaförordningI om

ytterligaredemeddelaKemikalieinspektionentilluppmaning att§5 en
kap2 2tillämpningenförbehövskunskapskravföreskrifter avsomom

utförselinförsel ochhantering,avseendemedmiljöbalken§ av
innehållerkap §2 2organismer.biotekniskaochprodukterkemiska

finnsföreskrift, däremotsådanutfärda ettbemyndigandeinget att en
idet 5täckersannoliktvad sägsi kap 9 §bemyndigande 14 somsom

förordning.nämnda§

§4
i vissatillämpasendast skakapoch 43§det i kap 21Att attanges

Förkap 4 §det i 2förvirrande sägs attkansammanhang närvara
vattenområdenellermark-i anspråkåtgärderochverksamheter tarsom

medlämpligväljassådan platsskall ärtillfälligtheltänannat somen
alltidgällerkapoch 4 närkap. 3kap och 43till kap lhänsyn 1

in-område påanvändningenändra ettfråga ettdet merär att avom
gripande sätt.

ändå ha kvarbestämmelsenförståelsenunderlättaFör att menav
portal-balkenstillmed hänsynlämpligskaplatsregeln att varaom en

och åtgärderverksamhetertill "Fändrasbestämmelsenparagraf kan ör
tillfälligtheltvattenområdenmark- elleranspråk änannatitarsom

till kap 11med hänsynlämpligväljassådan platsskall ärsomen
väljasplatssådanskallåtgärderallaverksamhet och attallFör en

förolägenhetochmed intrångkan minstaändamålet uppnås
och miljönhälsamänniskors

§3
miljöbalkeninförandei lagoch 8 §till kapKopplingen 10 även avom

endastkap 8 §bestämmelsen i 2uppfattasdet kaninnebär attatt som
byggnader ochvattenområdenochmark-förorening samtgäller an-av

denbörkap såbestämmelsen i 2syftet meddettaläggningar. Om är
nämndabaradetframgårkap § ärdirekt i 2 8detförtydligas så attatt

medbestämmelsenmedsyftet ärOm attföroreningar manavses.som
föroreningnågotför miljön änolägenheteller annatskada avmenar

såanläggningarochbyggnader ärvattenområdenmark- och samt som
människorsolägenhet förellermedföra skadadet kanförorenade att
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hälsa eller miljön så bör detta förtydligas på något special-sätt -
motiveringen inte mycket vägledning i detta fall sid 25-26 iger prop
1997/98:45 del känns2. Det dessutom ologiskt kap2 8 § endastatt

skador och olägenheter för miljön, medan kap10 handlaravser om
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

9 §
Första stycket bör kanske för tydlighetens skull kompletteras med en
hänvisning till kap19 2 Om myndigheten inte kan lagstiftningen
väldigt bra så kan det finnas risk myndigheten själv ställning tillatt tar

det föreligger särskilda skäl bedriva verksamheten.att att

Skap

3§
Här råder viss oklarhet från vilken tidpunkt kommuner ochen om
myndigheter ska iaktta miljökvalitetsnormer vid planering och plan-
läggning det så skanär uppfylld vidär tidpunktatt en norm vara en

ligger framåt i tiden. förtydligandeEtt hur det tänkt kanärsom om
underlätta detta.

§4
Här verksamhet skall bedrivassägs så miljökvalitetsnormeratt inteatt
överträds. Bestämmelsen kan den uppfattning verksamhets-attge

har för bedrivautövaren verksamhet så miljö-ett att attansvar en
kvalitetsnorm inte överträds. Så dock inte fallet eftersomär den som
har tillstånd bedriva viss verksamhet för iaktta deatt atten ansvarar
begränsningar följer tillståndet det gäller frågornärsom av som

Skulle det såprövats. verksamheten medverkar tillatt attvara en
miljökvalitetsnonn överskrids så behöver inte verksamhetsutövaren
självmant begränsa sin verksamhet. Om miljökvalitetsnonn över-en
skrids och detta beror på eller flera verksamheter så måste iställeten
någon myndighet i enlighet med bestämmelserna i 24 kap och5 7agera
§§-

6kap

1 §
ansökanEn vissa tillstånd ska innehålla MKB. Enligt 22 kap l §om en

ska ansökan i ansökningsmål innehålla enligtMKB kap,ett 6en en
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förbudåterkallelse elleransökningarbl.a. motenligt kap 1 §21 är om
respek-kap 3villkor enligt 24omprövningverksamhet ochfortsatt av
ansökermyndighetdeninnebäransökningsmål. Dettative 5 att som

ochkap 5i 24 3bestämmelsernaenligt någonomprövning avom
detsig pågrundaransökningenMKBmåste även t.ex.upprätta omen -

vilselettverksamhetsutövarenföransökanförhållandet görs attatt
till någonrikta sigverkar intei kapReglerna 6prövningsmyndigheten.
begärmyndighetverksamhet, attbedrivaskainte t.ex. somenensom
tillriktar sigreglernadet såOmtillstånd upphävs. ävenär att myn-ett
vissafördeldetsåomprövningarinitierardigheter avomvore ensom

förtydligas.ellerändrasi kapitletreglerna
initierarÄr myndighetersig tillriktarreglernainte sådet att som

följande Enpåförtydliga l § sätt:så kanomprövningar t.ex.man
tillståndansökanskall ingåmiljökonsekvensbeskrivning i attomen

enligttillståndspliktigaverksamheterändraelleruppföra, driva ärsom
med stödmeddelatsföreskrifter harenligtkap elleroch11 12 som

balken.av

§4
tidigavid detredanverksamhetsutövarennaturligtDet att sam-vore
särskilt be-kanenskildaochlänsstyrelsenmedrådet utöver varasom

harKommunenberörda kommuner.berörd ellermedsamråderrörda,
stadium.tidigt Enpåtillföramycketrimligen ettatt an-avprocessen

stridimeddelastillstånd inte får mottill dettaledningarna är ettatt
16bygglagenplan- ochenligtområdesbestämmelserellerdetaljplan

omfattar fö detbyggande järnvägoch lagväglagenkap §. I4 avom
kommun/-er.samrådettidiga även

10 §
bekostaskaocksåska MKB:ndet denRimligen så upprättaär somsom

samrådet.tidigadetäven
miljö-följande Enpådärför ändras sätt:behöverTexten t.ex.

föregårsamråddedet ellermedkonsekvensbeskrivning, upp-som
ansökandenbekostasskall gjortdenna,rättandet somensomavav

miljökonsekvens-skyldigfall§ eller upprätta1 ii är attannat enavses
beskrivning.

§12
kani landet såbestämmelsedennatillämpningenhetligfåFör att aven

omfatt-innehåll,planeringsunderlagetsfördelsannoliktdet omenvara
till denöverlämnaskunnatid det skavilkeninomform ochning, som
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enligt bestämmelsen ska kunna få del det specificerades i för-t.ex.av
ordningen miljökonsekvensbeskrivningar.om

Förordning miljökonsekvensbeskrivningarom

3 §
Det råder på vissa håll tveksamhet vilka åtgärder alltid skaom som

medföra betydande miljöpåverkan.antas Det därför fördelen vore en
det kunde förtydligas det verksamheter ellerär åtgärderattom nya som
förtecknade i bilagaär I alltid ska medföra betydandeantassom

miljöpåverkan.

7§
Sista meningen Platsen för detta bör bestämmas i samråd med de be-
rörda kommunerna bör kunna strykas med tanke på det fysiskäratt en

förvarar akten i målet eller ärendet, 22 kap 3 § och det iperson som se
den bestämmelsen inte miljödomstolen skasägs samråda medatt be-
rörd kommun berörda kommuner ska akt-utsesom vem som som
förvarare.

Bilaga 1
Bilaga börl uppdateras bilagan till förordningennär miljö-t.ex. om
farlig verksamhet och hälsoskydd uppdateras för närvarande är-

till SNI-koden inte-ml dentexterna i de båda förordningamassamma
bilagor.

7 kap

7§
andraI stycket står beslut dispens upphöratt ett gälla underattom

vissa förutsättningar efter viss angiven tid. Eftersom dispenser enligten
16 kap 2 § kan tidsbegränsas så det naturligtvisär så dis-även att en

upphör gälla den tidsbegränsningatt när eventuelltpens angettssom
har löpt Möjligen det fördelärut. detta i denna bestäm-atten ange
melse eller så hänvisa till 16 kap 2

II, 18, 20 och 22 §§
I alla dessa bestämmelser finns regler dispens kan lämnas ochattom
här på samtliga ställen dispens endast får meddelas detattanges om
finns särskilda skäl. 26 i§ kapitel dock betydelseär istorsamma av
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glömsbestämmelsenriskfinnaskandet attsammanhang,detta men
bort.

aktuelladenackdeltill någondärför inteborde para-Det omvara
medgesendastfårdär står: Dispenssåkompletteraskundegrafema att

ellerförbudetsmedförenligtdetochskälsärskilda ärdet finns omom
i 26 §detalternativbort. Ett ärdå attkansyfte. 26 §föreskriftens tas

områdesskyddsbestämmelserfrånfå dispensfördetföreskrivs attatt
alltid krävsområde sär-skyddatförmeddelatsföreskrifter etteller som

före-ellerförbudetsmedförenligdispensenoch ärskälskilda att
hänvisaskonsekventdåkanparagrafemaaktuelladesyfte.skriftens I

istället.till 26 §

miljöbalkenenligtområdesskyddFörordning om

m.m.

23 §
vilkaförredogörelseinnehållaalltidmåstedispensansökanEn enom

denverksamhetsutövarenoch hur attåberopasskälsärskilda ansersom
syfte.föreskriftensellerförbundetsmedförenagårdispensensökta att

9kap

5§
försiktighetsmåttandraochbegränsningarskyddsåtgärder,förbud,De

inne-sådanaföreskriftergenerella ärformmeddelas ikan somavsom
börkap. Dettai 2hänsynsreglemaallmännadepreciseringarbär av

stödmedmeddelasföreskrifterochFörordningarförtydligas. avsom
bestämmelserandra änmed stödd.v.s.sammanhang,andraibalken av

verksam-miljöfarligaförreglerinnebäraocksåkankap 59 nya
heter.

förvirring,skapakankap §och 24 1kap 5 §mellan 9Förhållandet
kap.under 24kommentarernärmarese

6 §
förvirrandeonödig,kännspunkterna renti deUppräkningen tre av

i 9med detpunkter inte överensdessa stämmereftersom angessom
defmierats.verksamhet" har"miljöfarligbegreppetdärkap 1 §

föreskrivafårfast "Regeringen attslåmedräckaborde attDet att
haranmälanellertillstånd innanförbjudetskalldet utanattvara

ellerillstånds-verksamhet. Tmiljöfarligdrivaelleranläggagjorts
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anmälningsplikt får också föreskrivas för ändring miljöfarlig verk-av
samhet den ändras med avseende tillverkningsprocess,påom
reningsförfarande eller på något och det frågaintesätt ärannat om en
mindre ändring."

Fjärde punkten i paragrafen innehåller bemyndigande före-ett att
skriva tillstånds- eller anmälningsplikt vid ändring miljöfarligom av
verksamhet. bestämmelsenI detta får föreskrivas denattanges om
miljöfarliga verksamheten ändras med avseende på tillverknings-

reningsförfarande eller på något och det inte frågasätt ärprocess, annat
mindre ändring. I och5 21 förordningen miljöfarlig verk-om en om

samhet och hälsoskydd har regeringen vilka ändringar skaangett som
tillstånds- respektive anmälningspliktiga. Dessa två paragrafer ärvara

dock formulerade det inte heltsätt lätt förståett gör att är att attsom
bestämmelserna endast gäller det inte fråga mindre ändringarärom om

föreskriftsmöjligheten gäller endast för ändringar inte ärsom
mindre. I 5 § bl.a. det förbjudetsägs tillståndär ändraatt att utan en
verksamhet. Tillstånd krävs dock inte ändringen mindre och inteärom
innebär olägenhet betydelse för människorsatt hälsa eller miljönen av
kan uppkomma. Denna bestämmelse utformad i enlighet medär be-
myndigandet i kap9 6 21I § bl.a. det förbjudetsägs äratt att utan
anmälan ändra inrättning eller verksamhet sådant slag i bi-en av som
lagan har beteckningen ellerA ochB inte kräver tillstånd enligt 5som
§ andra stycket. formuleringDenna kan uppfattas så alla ändringaratt

inte kräver tillstånd anmälningspliktiga,är regeringen barasom trots att
har bemyndigande föreskriva anmälningsplikt förett ändringaratt som
inte mindre.är

Tredje punkten i 21 borde§ därför formuleras "ändra inrättningen
eller verksamhet sådant slag bilagan har beteckningeni A ellerav som
B det frågainte mindre ändring och denär kräver till-inteom om en
stånd enligt §5 andra stycket". Anmälningsplikt kan alltså bara före-
skrivas det fråga ändringär inte mindre och den inteärom om en som
innebär olägenhet betydelse för människors hälsaatt eller miljönen av
kan uppkomma.

7§
Här regeringen får föreskrivasägs det skallatt förbjudetatt attvara

tillstånd eller innan anmälan har gjortsutan inrätta eller ändra avlopps-
anordningar eller andra inrättningar. Möjlighet föreskriva till-att om
stånds- eller anmälningsplikt finns redan i 6 för§ sak. Andrasamma
stycket i kan7 § därför bort.tas

Sista stycket i § bör då flyttas7 till 6 § istället, samtidigt detsom
ändras på följande Regeringen fårt.ex. överlåta kommunernasätt: åt

meddela föreskrifter tillstånds- eller anmälningspliktatt för in-attom
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förandraeller inrättningaravloppsanordningarändraeller om-rätta
avloppsvatten.händertagande av

ochverksamhetmiljöfarligFörordning om

hälsoskydd
såstrukturerasbordeförordningen attgenerellt kan sägas att omRent

blirdetsådettaFörslagsvis etti den. atthitta görsenklareblirdet att
anmäl-verksamhet,miljöfarligfor etttillståndspliktavsnitt omom

bestämmelsersärskildaverksamhet,miljöfarligför ettningsplikt om
hälsa,människorsförolägenhet ettuppkomstförebygga omför att av

frågordärverksamheter attföranmälningspliktellertillstånds- om
viktiga,särskilthälsa ettmänniskorsför ärolägenhet omFörebygga

generellakommunala ochföreskriftermeddelabemyndiganden att
bestämmelser.övrigainnehålleravsnittoch ett som

börVattenverksamhetförordningitill §lmotsvarighetEn om
sannoliktverksamhet. Detmiljöfarliggällerdetfinnas när voreäven

kap 3till 17 änanslutningikap,ifanns 17bestämmelsenbättre om
förordningama.finns idenatt

§2
detbilaganmedtillsammansoch 21i 5 anges omDet somär snarare

kap 6enligtanmälan 9ellertillståndåtgärd kräverellerverksamheten
miljöbalken.§

§5
6till 9 kapkommentarerSe

till-prövningsmyndigheter ettvissavidtveksamhetråderDet om
ochB-anläggningtidigareverksamhetför somstånd varsomen

ändringvidförfaraskaoch hurgällerC-anläggning avär mannumera
ochfinns i 5bestämmelsertillstånd. DeharC-anläggning somsomen

före-hälsoskyddochverksamhetmiljöfarligförordningen21 om
anmäl-ochB-anläggningarochförtillståndsplikt A-baraskriver om

till-harC-anläggning. Den ettändringförfalli vissaningsplikt somav
i frågorkravytterligareskyddadkap 1 §enligt 24stånd mot somär

till-hardenrimligeninnebär ettprövningen. Detta attomfattas somav
omfattasverksamhetdenbedrivafårdetta,behövastånd somattutan

verk-ändringarochtillståndetskydd attmed dettillståndet avgerav
anmäl-ded.v.s.i 21 ärbestämmelsernaenligthanterasskasamheten

stömingssynpunkt. Härfrånbetydelseändringenningpsliktiga är avom
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behövs sannolikt kompletterande regler för tydliggöra vad skaatt som
gälla.

9 §
Meddelande ansökan borde sändas till alla de myndigheterom som
enligt 22 kap 6 har§ möjlighet i ärendet d.v.s. inteatt barapartvara -
till Naturvårdsverket, till Kammarkollegiet,ävenutan Räddningsverket
och kommunen. Dessa myndigheter har knappast möjlighet utnyttjaatt
sin partsroll de inte får kännedom ansökan.om om

10 §
Underrättelse sammanträde i ärendet borde sändas till alla deom
myndigheter enligt 22 kap 6 har§ möjlighet i ärendetsom att partvara

d.v.s. inte bara till Naturvårdsverket, till Kammarkollegiet,ävenutan-
Räddningsverket och kommunen.

14, I7och 21
Dessa bestämmelser innehållertre regler anmälningsplikt för miljö-om
farlig verksamhet. Det något otydligt detär så innehållet iär attom
dessa anmälningar i alla fallen regleras 25 § eller inte. Om det såärav

alla dessa anmälningar ska innehållaatt det i 25 vad ärsom anges
det då hindrar dessa verksamheter iställetatt läggstyper isom av
bilagan till förordningen detOm så det baraär anmälningaratt är en-
ligt 21 § ska innehålla det i 25 § bör detta tydliggörassom som anges

Ävenpå något de tillståndspliktigasätt. anläggningarna 13 och 17 §§
skulle kunna finnas i bilagan.

15 §
Bestämmelsen medför det krävs tillstånd inrättaatt avlopps-att
anordningar för till 25 personekvivalenters pe anslutning och till-upp
stånd inrätta avloppsanordningaratt för fler 2000 anslutning.än pe
Båda dessa prövningar sker enligt i regler kap19stort 4sett samma
och 5 med hänvisningar till 22 kap förvaltningslagen. Församt av-
loppsanordningar med mellan 25 och 1999 anslutning krävs enbartpe

anmälan med innehåll enligt 25 förordningen§ och processuellaen
regler i förvaltningslagen. Detta inte rimligt eftersomär det vid an-
läggandet avloppsanordning för 1.500 inte torde krävast.ex.av en pe
mindre anpassning till förhållanden i omgivningen, hänsynstagande

vid anläggandetän avloppsanordning för 2 Förm.m. när-av en pe.
varande så ska inte 3 och 4 kap miljöbalkent.ex. tillämpas vid an-
läggandet avloppsanordningar för mellan 25 och 2000 där-av pe, men

för sådana mindreemot är 25änsom pe.
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§19
för-behöverochmyndigheterolikaolikauppfattasBestämmelsen av
till-det krävssåuppfattar detmyndigheter attVissatydligas. en ny

sigpåfem årharandra attfemte år,ståndsprövning att upp-vart man
på-måstemeddelatstillståndfrån det attanläggningenföra manmen

två år.inomarbetenabörja

§24
tillanmälanhänskjutanämndkommunalfårstycketandraEnligt enen

iåtgärderförvidtakanlänsstyrelsendå vadFråganlänsstyrelsen. är
före-meddelamyndighetenskaEnligt 27 §anmälan.anledning av

detmiljöbalkenenligtförbudellerförsiktighetsmåttläggande omom
tillståndansökaverksamhetsutövarenförelägga attellerbehövs, om

och 26kap 6 §enligt 9fårbeslutSådanamiljöbalken.§enligt 9 kap 6
till-inteLänsstyrelsentillsynsmyndigheten. ärfattas§kap 9 av

nämndkommunaltillanmälsvilkaanläggningarförsynsmyndighet en
till-angivnadesiganvändamöjlighetdärmed saknaoch bör att av

synsverktygen.

§25
miljö-utifrånärendet skabedömningen i görasförtydligaFör attatt

föreskrivasdetbordekaphänsynsregler i 2 attallmännabalkens an-
hänsynsreglemaallmännadehurredovisninginnehållamälan ska aven

ritningaruppgifter,dedärutöveruppfyllas ochkommeri kap2 att .... ..
myndig-vissaallsintetillämpasbestämmelsenistycketSista av

sistaMiljöbalksutbildningensvidframkommitvadenligtheter som
harmyndigheternaolikadeoklartocksåutbildningsomgång. Det är om
ochstatligadeska26 §Enligthandlingarna.olikafå debehov attav

hakanenskildaochorganisationermyndigheterkommunala samt som
Omanmälan.sigtillfällesaken överiintresse yttrasärskilt attett ges

anmälankommerbehövs så attdettatillsynsmyndigheten attanser
anmälanbehovsannolikt ingetfinns attberörda. Dettill deskickas av

myndigheter.andratillskickasdärutöver

§29
tillsigbestämmelsen riktarhuruvidauppfattningarolikafinnsHär om

Är miljö-förnämndkommunensdetinte.ellertillsynsmyndigheteralla
det kommunensåhandräckningrättelse eller ärbeslutarfrågor omsom

Naturvårds-medeldeintedå berörsmedel ochförskotterafår somsom
vadtydligthellerinteframgårbestämmelsenförfogar Avverket över.
till-avstyrkersamrådetvid ärNaturvårdsverketgäller om -som
till-händervadochinteellerdettabundensynsmyndigheten omav
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synsmyndigheten beslutar Naturvårdsverkettrots avstyrktatt Värt att
ocksåär 26 kapnotera 17 och 18 kanatt användas detäven när är

fråga andra verksamhetentyper sådanaän omfattas deom av som av
särskilda bestämmelserna i 9 kap.

48 §
Känns något udda i sammanhanget, bestämmelsen borde kunna finnas i
32 kap.

Bilagan
Benämningen på de olika verksamheterna bör samordnas med beteck-
ningar och definitioner i miljöbalken. Särskilt gäller detta kanske de

anläggningartyper avfallshanteringrör olika slag. Somav som av ex-
empel kan mellanlagringnämnas SNI-kodatt 90.002-4 enligt ren-
hållningsförordningens bilagor bortskaffnings-är eller återvinnings-ett
förfarande och alltså enligt kap15 hantering3 § avfall. Denna verk-av
samhet skulle därmed också kunna klassas 90.004-2 och dåsom vara
tillstånds- istället för anmälningspliktig.

De verksamheter omfattas lagen åtgärder för före-som attav om
bygga och begränsa följderna allvarliga kemikalieolyckorav
1999:381 finns förtecknade i slutet på bilagan. Dessa verksamheter
har inte betecknats med A eller ochB därmed prövningsnivånär inte
given. Visserligen det så mångaär verksamheternaatt omfattasav av
punkter på andra ställen i bilagan inte alla.men-

10 kap
Förordning milj öriskornrådenom

Inga andra synpunkter det behövsän gränsvärden föratt förorenadenär
vid efterbehandlinggrävs förorenade områdenmassor skasom upp av

farligt avfall. När det gäller föroreningar i formanses t.ex. oljasom av
varierar tillsynsmyndighetemas bedömning denna fråga mellan attav
så det finns olja det frågasnart farligtär avfall till halter underattom
10 inte% ska betraktas farligt avfall.som

11 kap

12§
finnsDet myndigheter Vattenverksamhetattsom anser om en gynnar

vissa allmänna intressen som återskapande våtmarkert.ex. så ärav
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ellerförtydligandekanskebehövs etttillståndspliktig. Här eninteden
kommentar.

VattenverksamhetFörordning mmom

1§
Vattenverksamhet. Detbaraintegällerbestämmelsen voreDenna

till 17anslutningikap,i 17fannsbestämmelsenbättresannolikt om
förordningama.ifinnsdenkap 3 än att

3 §
gällerdetaktuell närävenväl kunnabörbestämmelseDenna vara

anslutningifinnasdockbordeBestämmelsenverksamhetmiljöfarlig
förordningen.iförställetmiljöbalken ii§kap 6till 22

kap12

1 §
be-ochverksamhetmiljöfarlig§i 9 kap 1definitionenenligtTäkt är

kapitel ochtill dettaflyttadärför kunnabordetäkterstämmelserna om
miljö-tillståndspliktigförpåske sättprövningen annansomsamma

i 24bestämmelsernadettaskäl för ärytterligareverksamhet. Ettfarlig
rättskraftdeninteomfattaskapenligt 12tillstånd somEttkap 1 av

kapeller 1 lkap gör.enligt 9tillståndett

§§2-5
kunnavadmed angettsenlighetibörbestämmelser ovansomDessa
gällerdetdärredanfinns närhänsynsreglersärskildatill kap,9flyttas

avloppsvattenutsläpp.

§6
föranmälankravetomfattasåtgärderochVerksamheter omavsom

allaliksomkapi 2hänsynsreglemaallmännadeföljamåstesamråd
be-miljöbalken. Iomfattasåtgärderochverksamheterandra avsom

bemyndigandeendast atttillsynsmyndighetendockstämmelsen ges
motverkaellerbegränsaförbehövsåtgärder attdeförelägga somom

visserligendärutöverharTillsynsmyndighetennaturmiljön.påskada
bestämmelsernastödmedåtgärderandraföreläggamöjlighet avatt om

skasamrådföranmälanvilkentilltillsynsmyndighetdenkap,i 26 men
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ofta integöras är tillsynsmyndighet tillsynsmyndighetärsamma som
den aktuella åtgärdenöver eller verksamheten i andra hänseenden. Ex-

empel: Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § ska till skogsvårds-göras
styrelsen det fråga anlägga skogsbilväg.är Skogsvårds-attom om en
styrelsen har då möjlighet förelägga åtgärder för begränsaatt attom
skada naturmiljön, inte använda material iatt t.ex. annatmen om

vad verksamhetsutövarenvägen än tänkt sig. Detta kan dock den
kommunala nämnden eftersom miljöfarliggöra verksamhetvägen är
för vilken den kommunala nämnden tillsynsmyndighet.är

Förordning miljöhänsyn i jordbruketom

Inga synpunkter på innehållet i förordningen. börDet dock uppmärk-
tillsynsmyndighetema har betydligtatt möjlighetstörresammas att ta

del aktuella bestämmelser de går hitta Internet så detatt ärav om -
med Naturvårdsverkets föreskrifter, inte med Jordbruksverkets.men
Eftersom Jordbruksverket dessutom utfärdar förhållandevisett stort
antal föreskrifter varje år skulle tillsynsmyndighetemas möjlighet att
kontrollera efterlevnaden dem öka de allmänt tillgängliga viaav om var
Internet.

14 kap

4§
Definitionen hantering bör samordnas med andra begreppav som an-
vänds i miljöbalken och dess förordningar. paragrafenI talar t.ex.man

"omhändertagande, destruktion, konvertering". Detta företeelserärom
innebär hantering avfall. De orden bör bytas åter-"tresom ut motav

vinning, bortskaffande", vilket de begrepp talarär detnärman om
gäller hantering avfall 15 kap 3 §.av

7§
Bestämmelsen saknar bemyndigande meddela de föreskrifteratt som
behövs för tillämpningen bestämmelsen, vilket däremot finns i 7 §av
förordning kemiska produkter och biotekniska organismer.om

8 §
bestämmelsernaAtt i 14 kap och Kemikalieinspektionens föreskrifter
produktinformation uppfylls centrala för korrektär informationom att
kemiska produkter och biotekniska organismer överförs till deom som
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kur-MiljöbalksutbildningensfrånErfarenheterprodukterna.använder
användarnafinns hosproduktinformationdendockvisar uteatt somser

bristfällig.oftaorganismerbiotekniskaoch ärprodukterkemiskaav
tydliggörsytterligaredet på någotfördeldärför sättDet omenvore

yrkesmässigtdentillsynförhar överutövaatt somansvarvem som
biotekniskaprodukter ellerkemiskaöverlåterellerför intillverkar,

syfta till.särskilt skatillsyndennaoch vadorganismer
föreskriftermeddela debemyndigandesaknarBestämmelsen att

finns ivilket däremotbestämmelsen,tillämpningenförbehövs avsom
organismer.biotekniskaochprodukterkemiskaförordning8 § om

bio-ochprodukterkemiskaFörordning om

organismertekniska

§5
itill och 8 14hänvisning 7innehållabordeBestämmelsen snarare

till kap 2istället för 2kap

och 6 §§5
föreskriftermeddelabemyndigandeninnehållerBestämmelserna att
miljöfarligtillstånd tillEftersomoch §§.kap 3 6tillrelaterade 2

kap §rättskraften i 24 1omfattasVattenverksamhetverksamhet och av
degälla förvad skaslås fastsärskiltprövningenvid denoch det som

hade dethänsynsreglemaallmännautifrån deverksamheternaaktuella
bemyndigandeninnehöllställetoch i6tydligare 5kanske varit om

kap2Anledningentill kap.relaterade 14 ärföreskriftermeddela attatt
tillståndinnebärakanreglerbland deoch inte att63 nämns som

villkor.ellerändradeförenas medellerbegränsasbl.a. nya

18 §§14 och
särskilt farligaochlivsfarligatalasparagrafenförstnämndadenI om

farligamycketellerlivsfarligaandrai denprodukter,kemiska om
och deihopdockbestämmelserna hängerbådaprodukter. Dekemiska

fallen.i bådadedärförböranvända begreppen sammavara

15 kap

18 §
mångauppfattasned"stårstycket "grävas attdet i förstaAtt somav

fastighets-fram förfrittdetstycket innebärandrabestämmelsen i äratt
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ned hushållsavfallägare pågräva den fastigheten.att Bestämmel-egna
torde till för fastighetsägare ska kunna ha möjlighetattsen vara att

själv kompostera avfall det kan ske risk för olägenhet förutanom
människors hälsa eller miljön sådana fastigheter befinnersamt att som
sig utanför det hämtningsområde kommunen i sin lokalaangettsom
renhållningsordning ska ha laglig möjlighet själv bortskaffa elleratt
återvinna sådana fraktioner hushållsavfallet kan bortskaffasav som
eller återvinnas risk för olägenhet för människorsutan hälsa eller
miljön. "Grävas ned" bör bort eftersom detta inte långsiktigttas är ett
bra bortskaffa hushållsavfall.sätt att

21 §
I bestämmelsen bör det förtydligas kommunen i renhållnings-att
ordningen hur innevånama själva får sitt hushålls-transporteraanger
avfall till olika angivna platser. Bestämmelsen gäller bara för det
hushållsavfall kommunen sig behöva till be-transporterasom anser en
handlingsanläggning för tillgodose skyddet för människors hälsaatt
och miljön och enskilda intressen kap15 8 §. hushållsavfallAnnat
och avfall kommunen frivilligt tagitannat på sig försom attansvar

bort fårtransportera till insamlingsstationer,transporteras avfalls-
anläggningar o.dyl.

31 §
I paragrafen dumpning förbjudet. Punktenatt är 90.007-1 i bi-anges
lagan till förordningen miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddom om-
fattar bl.a. uppläggning/utsläpp fast avfall i vattenområde. kanHurav
detta möjligt dumpning förbjudennär ärvara

Förordningar rörande avfall

Rent allmänt kan det flerasägas synpunkter fördelatt ur vore en om
renhållningsförordningen, förordningen farligt avfall, förordningom

batterier och förordning spillolja kunde slås ihop tillom om en
förordning. Skälen till detta tydligheten rörandeär vad gäller iatt som

viss situation skulle öka och reglerna därmed blev tydligareen att
förslag på hur det skulle kunna kan fram.ut tasse
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detuppmärksammar ärinteför attriskenskulleExempelvis så att man
avfallförteckningenminska överuppkommeravfallfarligt omsom

följandepåställdes sätt:upp

avfallfarligtklassificerasstili fetAvfall avfallstyperEWC-kod som
institutionsavfall,ochindustri-handels-,liknandeochHushållsavfall20

fraktionerinsamladeseparatäven
insamlade fraktionerSeparat0120

avfallfarligtfetter inteochätliga oljor ärfettOlja och0920 01
Kläder1020 01
Textilier1120 01

hartserlim ochtryckfarg,12 Färg,20 01
Lösningsmedel01 1320
Syror01 1420

avfallBasiskt01 1520
Rengöringsmedel01 1620
Fotokemikalier1720 01
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Det också fördel bilagorna till4 renhållningsförordningenvore en om
och förordningen farligt avfall där bortskaffningsförfarandenom
förtecknad hade innehåll. Båda bilagorna har sitt isamma ettursprung
och EG-direktiv.samma

Bilaga 4 Renhållningsförordningen Bilaga 4 Förordningen farligt avfallom
D1 Deponeringi eller på marken t.ex. avfalls- Deponering ellerpå under markytan t.ex. på

upplag. avfallsupplag.
D2 Jordförbättring t.ex. biologisk nedbrytning Behandlingi markbäddt.ex. biologisk nedbrytning

flytandeavfall ellerslami jord. flytandeavfall ochslami jord.av av
D3 Djupinjekteimg t.ex. injektering Djupinjicering t.ex. insprutning pumpbartavfallav pump- av

bartavfall i brunnar,saltgrottorellernaturligt i källor, saltgruvor eller naturligt förekommande
förekommandemagasin. förvaringsrum.

D4 Fyllnadsmassor t.ex. användningar Invallning t.ex. flytande avfall och slam iav av
flytandeavfall eller slam fyllnadsmassor dagbrott,dammareller laguner.som
i dammarochbassänger.gropar,

D5 Särskiltanlagdaupplagt.ex. placeringi Särskiltutformadmarkdeponeringt.ex. placeringiav-
skärmade celler kapslas och inklädda,separata förvaringsutrymmenseparatasom ärsom
isoleras från varandra och från den täckta och avskilda från varandra och från denom-
givandemiljön. omgivandemiljön.

D6 Utsläpptill andra hav/oceaner. Utsläpp fastvattenän avfall till andra hav ochvatten änav
oceaner.

D7 Utsläpp till hav/oceaner,inkl. deponering Utsläpptill hav och inklusive deponeringoceaner
underhavsbotten. underhavsbotten.

D8 Biologisk behandling inte på Sådanbiologiskbehandling inte isom anges som annarsanges
ställei dennabilagaoch resulterarannat dennabilaga och leder till slutprodukt isom som en

i slutligaföreningareller blandningar form föreningar eller blandningarsomt bort-as av som
hand med användning något de skaffas med förfarandeom i dennaettav av som avses

förfaranden numreradeDl-7 och D9- bilaga.ärsom
12.

D9 Fysikalisk-kemiskbehandling inte Sådan fysikalisk-kemisk behandling intesom anges som
på något ställei dennabilagaochannat i dennabilaga och leder tillsom annarsanges som en
resulterar i slutliga föreningar eller bland- slutprodukt i form föreningareller blandningarav
ningar omhändertasmedanvändning bortskaffasmed förfarande isom ettav som som avses
något de förfaranden numrerade denna bilaga t.ex.är avdunstning, torkning, kal-av som
D1-8 och Dl0-l2 t.ex. avdunstning, cinering.
torkningellerkalcinering.

D10 Förbränningpåmark. Förbränning land.på
Dll Förbränningtill havs. Förbränningtill havs.
D12 Slutförvaringt.ex. placeringi behållarei Permanentlagring t.ex. placering behållareien av en

gruva. gruva.
D13 Sammansmältning eller blandning före Sammansmältningeller blandning före behandling

omhändertagandetmedanvändning något med förfarande i dennabilaga.ettav somavses
de förfaranden numreradeDl-ärav som

D12.
D14 Omförpackningföre omhändertagandemed Omförpackningföre behandlingmed förfarandeett

användning något de förfaranden i dennabilaga.av av som somavses
numreradeDl-Dl3.är

D15 Lagring före omhändertagandemed använd- Lagring innan förfarande dennaiett som avses
ning något de förfaranden bilaga tillämpas, tillfälligär lagring föreav av utomsom
numreradeD1-D14 utom tillfällig lagring, insamling sker på den plats där avfallet harsom
före insamling,på den plats där det produ- uppkommit.
ceras.
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Renhållningsförordningen

3 §
bortskaff-deponeringinledningsvis ärparagrafen konstateras ettattI

plats därbl.a. intedeponiSedanningsförfarande. sägs att enansessom
förlagringen skerbehandlaselleråtervinnsdetinnanavfall lagras om-

lag-bortskaffasdetlagras innanellerårperiodkortare än tre omen --
slut-drakandettaår. Avperiodkortaresker för änringen ett manen

periodlängreföravfall lagrasdärplatsdeponimedattsatsen avses en
årperiodför längrebehandlas eller änåtervinns/ ettdetår innanän tre

bestämmelsen allmänt.ocksåuppfattasbortskaffas. Sådetinnan
ochavfallfarligtförordningentillbilagoma 4punkt iEnligt D1 om

bortskaffnings-alltiddeponeringrenhållningsförordningen ettär
punkt i 32behandlingenelleråtervinningenLagring föreförfarande.

återvinningsåtgärdantingenkanrenhållningsförordningen§ envara
till förord-och bilaga 5renhållningsförordningentillbilagaR13 i 3

enligtbortskaffningsförfarande D15avfall ellerfarligtningen ettom
ska åter-avfalletberoende påförordningamabådatillbilagoma 4 om
elleråtervinnings-behandlingen ettframtidaden äreller ettvinnas om

bortskaffningsförfarande.
alltsårenhållningsförordningen kandefinitionen i 3 §Genom man

bortskaffnings-bliåtervinningsförfarande R13 etttvinga attett
logiskt.allsintekännsförfarande D1. Detta

elleråtervinningförelagringbortglömmainte hellerfårMan att en
klassa.skahurlagringalltidbortskaffning inte vetär mansom manen

återvinnasslutändan skalagras iavfalloklartkanDet ett somomvara
avvaktan påidetkanske lagrar atteftersombortskaffaseller enman

bli tillämp-skaåtervinninginnebärkanskebehandlingsmetodviss som
väljerså dyri driftkommermetoden är attbar när annanenmanmen

bortskaffning.innebärkanskebehandling som
bortskaff-deponeringenklare är etthade känts säga attDet att

till-reglersärskildasedan knyter t.ex.ningsförfarande och att man -
omfattningvisslagringtillanmälningsplikteller typ,ståndsplikt av-

avvaktanlagring ijustlagringenlåtervaraktighetoch att varamanmen
bortskaffning.elleråtervinning

§5
ireglernainnansannoliktavfall bör överbrännbartDefinitionen sesav

demhettarbrinnermaterialflestakraft, deträder i§26 uppmanom
tillräckligt mycket.
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7§
I andra stycket står endast farligt avfall inte hushållsavfall.är 1som
första stycket dock bestämmelsen bara får tillämpas be-attanges
träffande avfall hushållsavfall.änannat

I6§
Bestämmelsen uppfattas många onödig och den tillämpasav som
sannolikt inte fullt ut.

29 och 31 §§ och motsvarande bestämmelser i förordningen om
farligt avfall.

båda förordningamaDe innehåller krav tillstånd för att transporteraom
avfall. båda fallen1 tillstånden personliga och innebärär prövningen

sökanden har personella, tekniska och ekonomiska förav om resurser
på riktigt kunna hantera avfallet. Bådaatt sätt tillståndenett har alltså

prövningsgrunder. Den ska avfall yrkes-transporterasamma som
mässigt måste dessutom ha tillstånd bedriva yrkesmässig trafik. Omatt
avfallet farligt gods så krävs också tillståndär enligt lag transportom

farligt gods bestämmelser.ADR-S Vid måste ocksåtransportenav -
regler säkring last i trafikförordningen 1998:1276 följas.om av mm
Det rimligt den har tillståndär avfall ocksåatt skaatt transporterasom

ha tillstånd farligt avfall och underatt transportera tvärtanses om -
förutsättning uppfyller de krav gäller föratt transportören respek-som
tive transport.

36 §
Det skulle kanske fördel det för avfall farligt avfallänannatvara en om
gällde motsvarande krav på föra anteckningar avfalls-att över
hanteringen och dem viss tid gäller enligt förordningenspara som om
farligt avfall. En sådan skyldighet skulle också underlätta kommu-

avfallsplanering och underlag för planering åter-nernas ge av nya
vinnings- och bortskaffningsanläggningar.

Förordning farligt avfallom

3 §
bestämmelsenI förordningen bl.a. inte ska tillämpas far-att näranges

ligt avfall ingår beståndsdel i hushållsavfall enligt kap15 2 §som
miljöbalken. Vad med ingår beståndsdel i har intesom menas som
definierats. bilagaI 2 till förordningen, d.v.s. där sådant avfall all-som
tid farligt avfall räknas finnsär kategori avfall 20 be-upp, en som
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industri- och insti-"hushållsavfall och liknande handels-,nämns
insamlade fraktioner". Under rubriken 20 01tutionsavfall, även separat

avfallskoderinsamlade fraktioner har sedan olika angetts.separat- -
bredvidhushållsavfallet, ställsfarligt avfall frånOm t.ex.ett sorteras ut

ordinarie ingå bestånds-den så kan det knappastsoptunnan, anses som
avfallet då "insamlat" enligtdel i hushållsavfallet. utsorteradeDet är

insamlinguppsamling,renhållningsförordningendefinitionen i §2
avfall för Slutsatsensortering eller blandning vidare transport. avav

inte omfattasdetta blir farligt avfall ligger i soppåsenatt av reg-som
farligt avfalllema i förordningen farligt avfall medan sorteratssomom

det.görut
hushållsavfallbör fundera inte ska skilja påHär överman om man
uppkommer iprivata bostäder och sådantuppkommit i somsom

avfallHushållsavfall enligt kap 2 §yrkesmässig verksamhet. 15är som
verk-därmed jämförligt avfall frånkommer från hushåll samt annan

räknas tilldel finns exempel på vadsamhet. sid 185 2I sompropen
verksamheter kan tänkas alstrahushållsavfall och vilka andra mot-som

detavfall hushållen. innebärsvarande alstras i Detta att om upp-som
bekämpningsmedelsavfall lysrör vidfargrester, oljeavfall, ochkommer

detta avfalldet hushållsavfall alstras. Omså ärstor restaurang somen
hushållsavfall det inte farligt avfall.tillsammans med övrigt såläggs är

utifrån miljöbalkens tillämpnings-kan inte rimligtDet settvara
administrativt enklarereglerna detanvisning i kap §1 1 göraatt genom

farligt avfallför avfallsalstrare låta bli än att sorteraatt att sortera uten
avfall avfall strider dessutomdet. blanda farligt medAtt motannatut

förordningen.reglerna i §5
formuleras enligt följande:Bestämmelsen i skulle kunna3 § om

avfallförordning skall tillämpas farligt ingår"Denna inte när som
bostäder, ellerbeståndsdel hushållsavfall uppkommit privatai som

till kap behövs inte efter-oljehaltigt... hänvisningen 15 2 §"när
förordningen.detta redan framgår 1 §avsom

4 §
i de regler räknatsBestämmelser hantering finns utöver uppsomom

för allt omfattas miljö-i 2 kap miljöbalken grundent.ex. avsom-
förordning spillolja och förordning batterier. Detbalkens regler, omom

dekanske fördel i bestämmelsen endast erinrar omen om manvore
hanteringutanför miljöbalken där det finns bestämmelserregler om av

kanuppräkning dock fullständig,avfall sådan måste annarsen vara-
den lika utgå.gärna

19-24735
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9 §
Vadanteckningar.avfall ska föra vissafarligtDen transporterarsom

bestämmelsendefinierats.dock inte Somhar ärär transportsom en
och intevid allaanteckningsskyldighetenutformad gäller transporter

hartillstånd ellerharutförs denbara vid sådana som an-av somsom
Äravfall. det meningenfarligtmält den atttransporteraatt attavser

insamlings-hemmet tillavfall frånkör farligtprivatpersoner som
transportenanteckningarstationen ska föra om

20 §
lys-förbrukadeönskemålfinns brettDet även transporterattett avom

anmälningsplikt.tillstånds- ellerundantas från kraven påskarör

22 §
mellanlagring ingår i be-strykas eftersombör kunna"Mellanlagras"

bortskaffning i formochform kod RI3återvinning i avavgreppen
kod D15.

25 §
tillståndavfall måste hamellanlagra farligtåtervinna ellerskaDen som
tekniskatillståndsprövning fastställs deVid sådanenligt kap 69 en

har rättskraftsådant tillståndverksamheten.ska gälla för Ettkrav som
inteförutsättningarnade tekniskabetyderenligt kap24 l Detta att

avfall.farligt Be-förordningenvid prövning enligtkan igenprövas om
sökanden visar debeviljastillstånd endast fårstämmelsen attatt omom

förutsättningar hanteraekonomiskatekniska ochhar personella, att av-
prövningen endaständrasdärför kunna såvisst börfallet attsättett

förutsättningar.ekonomiskapersonella ochomfattar sökandens

§27
tillutifrån kommentarenansökan bör modifierasinnehåll ipåKraven

25

29 §
enligtverksamhet harmiljöfarligandra stycket står prövatsI att om en

tillståndregleras iskall de frågorkap miljöbalken,kap eller9 17 som
fullödiginte heltkapitel inte på Dettaenligt angivna ärprövas nytt. en

rättskraften iomfattastillstånd enligt 9 kapeftersomupplysning ett av
alla alltsåtillstånd gällerdetkap där även24 1 § motatt ett enanges

i domensåvitt frågorprövningsmyndighet prövatssomavsersenare
fårfarligt avfall inteförordningenprövningen enligtbeslutet. Videller

kap på Bestäm-tillstånd enligt 9regleras ifrågor prövas nytt.som
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melsen borde kunna strykas. i sammanhanget kanskeEn ärparentes att
det inte meddelas tillstånd enligt kap.17

31 och 32 §§
Bestämmelsen borde finnas i förordning tillsyn enligt miljöbalkenom
istället.

34 §
Bestämmelsen kan strykas, motsvarande bestämmelse gäller för allt

omfattas balken enligt kap26 9som av

Bilaga 2
Tillsynsmyndighetema och verksamhetsutövama kriterier forsaknar

uppgrävda farligt avfall, oljaska det gäller sånär närmassor anses som
varierar bedömningama för mellan mg/kgnärvarande 300 och 100.000

finns avfall där finns definieraTS. Det andra det behoväven närattav
det farligt avfall eller inte.är

Förordning batterierom

inte22 § Det logiskt kasserade blybatterier inteär att transport av om-
fattas tillståndsplikten i förordningen farligt avfall eftersom bly-av om
batterier inte direkt riskfriaär att transportera.

Förordning spilloljaom

Punkt behövs inte, motsvarande bestämmelse finns i för-5 § 5 5-7
ordningen farligt avfall.om

16 kap

fördel det i detta kapitel kunde tydliggöras det finnsDet attvore en om
två huvudtyper prövning enligt miljöbalken: innefattarav en som en
prövning viss verksamhet och innefattarpå viss platsav en en en som

prövning verksamhetsutövares förutsättningarpersonliga ien av en
vissa avseenden. förstaDen prövning resulterar i tillståndtypen ettav
eller beslut där någon tillåts något på viss plats, verk-göraett att en om
samheten överlåts till någon fortsätter tillståndet eller beslutet attannan
gälla. Många sådana här tillstånd omfattas rättskraften i kap24 1av
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kapExempel på sådan prövning tillstånd enligt och 1211är samt
dispens från strandskyddsbestämmelser. Bedömningama vid denna typ

och deprövning grundar sig på de allmänna hänsynsreglema sär-av
skilda hänsynsregler gäller för verksamheten, vid prövningen ska 3som

i till-och kap tillämpas. prövning resulterar4 andraDen etttypen av
skastånd där viss tillåts viss sak, någongöraatt annanen person en om

omfattas intesak krävs tillstånd. Tillståndengöra ett nytt avsamma
tillstånd enligträttskraften i kap Exempel sådan prövning24 l är

organismer,förordningen kemiska produkter och biotekniska14 § om
förordningen farligt avfall och 18och 22 15, 1721 samt art-om

skyddsförordningen. vid denna prövningBedömningama typ av
i respektive förordning, vidgrundar sig främst på särskilda regler pröv-

ningen tillämpas inte och kap.3 4
miljöbalkspropositionen har prövningenEnligt uttalanden i sam-

endast prövningenordnats i och med miljöbalken. skettDet är attsom
Vattenverksamhet samordnats, d.v.s.miljöfarlig verksamhet ochav

regler. det gällerdessa prövningar sker i enligt Närstort sett samma
be-prövning så den inte samordnad påär sätt änannat attannan

bestämmelser i kap gäller förstämmelserna i kap och vissa 24 3 §16
något för fullfölja in-alla prövning. måsteHär göra atttyper attav

prövningen. Förslag kan lämnas.tentionerna samordnaatt

6 §
för prövningsmyndighetema uppgiftersaknasHär system att omge

skyldigheter i devilka inte har fullgjort sina olika av-personer som
därför komma tillämpas påseendena. Bestämmelsen kan sättatt ett

inte konsekvent.ärsom

17 kap

1 §
åranläggning behandlar till farligt avfallEn 20 000 ärton persom upp

regeringen efter-B-anläggning, ändå ska den tillåtlighetsprövasen av
det i punkt 10 på 10 000gräns ton.som anges en
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19 kap

§4
formulerad,fullkomligt obegripligtfjärde punktens ävenDen ärtext

eller skrivasbör bortkan förstå vad Texten tas omsom menas.om man
den blir begriplig.så att

20 kap

vilken miljö-framgår inte tillbestämmelserna i kap20Av närmare
utdömt.sig för få vitetillsynsmyndigheten ska vändadomstol att ett

utövade miljöfarlig verksam-kap måli 20 8 §Däremot sägs att om av
och ersättning vidVattenverksamhet, anläggningarhet, vatten-vatten

område verksam-miljödomstol inomverksamhet denprövas varsav
frågamiljöbalken skaEnligt kap §heten i huvudsak bedrivs. 20 3 om

ihandläggas enligt reglernaefter särskild talanutdömande viteav
straffför vilket böteråtal för brotträttegångsbalken änsträngareom

målrättegångsbalken ska brottföreskrivet. Enligt kap §inte 19 1är
förövades. bördär brottet Dettadomstolen på denhandläggas ortav

miljödomstolen inomtillsynsmyndigheten vänder sig tillbetyda att
Alla tillsynsmyndigheter kanföreläggandet harområde överträtts.vars

kapdärför lämpligt det i 20känna till detta, detrimligen inte är att t.ex.
införs tillägg.8 § ett

3 §
enligt reglerna ivite ska handläggasfrågor utdömande rätte-Att om av
straff böter inteåtal för brott för vilket svåraregångsbalken än ärom

de inte kantillsynsmyndigheterhar fått mångaföreskrivet sägaatt att
undrar hurverktyg i tillsynsarbetet.använda sig vite Man överav som

miljöbalkspropositionen viten i högreuttalanden iregeringens attom
skatillsynsmyndighetema och vitenaanvändasgrad ska att varaav

kostnader ochmed det krångelverktygverksamma stämmer överens
vid utdömandeändra det praktiska förfarandetbyråkrati det innebär att

ofta såskriftligt till muntligt förfarande. Detvite från är att ettett ettav
lågt belopp, kost-med vite på relativtföreläggande förenas ettett

mycket högre självasådant vite utdömt oftaför fånaderna änäratt ett
ansöknings-flesta inte alla miljödomstolamaDels devitet. uttar en

sig till huvud-myndigheten infinnaavgift kr, dels måstepâ 450
resekostnader. Visserligenarbetstid ochförhandling och det kostar

alla.huvudförhandling plats, intemiljödomstolarhåller vissa men
rättegångs-förlorar målet så måste ocksåmyndighetenOm motpartens
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rutinernaochviten ska dömasReglerna hurkostnader betalas. utom
vitesmål börhanteringhos miljödomstolama vid över.sesav

9 §
miljödomstol skaöverklagas tillärendeBestämmelsen att ett somom

förstmyndighetenområdemiljödomstol inomdenprövas somvarsav
miljödomstolpraktisk.inte Omfrågan belägen prövatär ärprövat en
domkrets så kandomstolensinomviss anläggning ligger ettsomen

miljödom-överklagas tillanläggningentillsynsbeslut rörande en annan
miljödomstolsinomhar sitttillsynsmyndighetenstol säte annanenom

fördelbordehypotetisk.Situationen inte Detdomkrets. är omvara en
anläggningarärendenmiljödomstolviss röröverprövar somsomen

anledningendomkrets,domstolensbefinner sig inom ärfysiskt att
verksamheter inomochanläggningarhar uppgiftermiljödomstolen om

kunskaptill och med haroch kanskelätt tillgängligasin domkrets om
anläggningen.den aktuella

22 kap

1 §
räknasde myndigheteransökningsmål någonExempel på är när somav

verksamhet ska åter-tillstånd förkap ansökeri 24 7 § att enomupp
tillståndsprövningenvidverksamhetsutövarenkallas grundpå attav
tillstånd felaktigaerhållit sitt påoch därmedfelaktiga uppgifterlämnat

kapenligt 6verkligen MKBpunkt Behövsgrunder kap § 1.24 3 en
ingå iska sådanpunkt 2prövning Enligt 22 kap 1 §vid denna an-en

verksamhetsutövaren.sig tilli kap riktarsökan, bestämmelserna 6men
Är fall bordei sådanainnehålla MKBansökan skadet inte så att en

före-skall iexempelvis "Denändras tilli andra meningentexten
innehålla".kommande fall

10 §
yttranden rörandeyrkanden ochtydligt talakanskeDet att ommervore

yrkande ellerlämnar inSka denansökan synpunkter. ettettän somom
eller detta miljö-till sökandenexemplar dettayttrande sända ärett av

uppgiftdomstolens
meningen i bestäm-miljödomstolens uppgift, sistaSannolikt detär

lydelse:och få följande "Etttydliggörasbör då kanskemelsen ex-
till den sökande. "miljödomstolen sändasskallemplar av
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24 kap

§1
ochEnligt bestämmelsen gäller tillstånd för miljöfarlig verksamhetett

vattenverksamhet alla såvitt frågor har i domenprövatsmot avser som
eller beslutet. Bestämmelsens utformning innebär täktatt en som-
visserligen miljöfarlig verksamhet, länsstyrelsenär prövas avmen som

inteenligt kap inte omfattas rättskraften. sannolikt12 Detta ärav-
meningen.

Syftet med bestämmelsen sannolikt med beaktande tidigareär av
lagstiftning och vad föreskrivits i de EU-direktiv grund-ärsom som
läggande för den fått tillstånd bedrivabestämmelsen attatt ettsom en

plats och innebär långsiktigverksamhet bedrivs vissen somsom
påverkan miljön och in-olika grad på människors hälsa och somav

kunna bedriva verk-i relativt omfattande skyddsåtgärder, skavesterat
Syftet verksamhets-samheten på den aktuella platsen. inteär att

kan komma in-ska slippa följa de skärpta reglerutövaren att attsom
verksamheten bedrivs kan beröra verk-föras under tiden och somsom

samheten. regler regler kemiskaExempel sådana är rörsom
produkter och biotekniska organismer, regler avfall och reglerrörsom

utfärdas på grund EU-direktiv. Eftersom alla EU-direktiv intesom av
finns detomformas i föreskrifter meddelade med stöd 9 kap §5av

kan begränsas ellersannolikt behov tydliggöra tillståndett att att ettav
förenas med ändrade villkor, eller återkallas och fortsatt verksam-nya

förbjudashet i anledning implementering EU-direktiv.ettav av
väsentliga slås fast tillstånd lämnas till miljöfarligDet närmest som

medverksamhet och Vattenverksamhet anläggningen förenligär ärom
före-bestämmelserna i och kap de skyddsåtgärder ska3 4 samt som

med bör tydligare.skrivas stöd 2 kap. Detta görasav
för-finns lång rad bestämmelser i själva balken, i balkensDet en

myndighetsföreskrifter kap, i renhållnings-ordningar och i t.ex. i 14
förordningen, batteriförordningen, förordningen farligt avfall,om

Jordbruksverkets och föreskrifter rimligen slårKemlzs, NV:s som
fått kemi-igenom kap tillstånd tillverka24 1 Den t.ex. ett attsom

kalier och i ansökan kemikaliema ska märkas på ettuppgett attsom
kemi-visst måste rimligen märka kemikaliema påsätt sättett annat om

kalieinspektionens föreskrifter ändras.

3 och §§5
bestämmelserna kan dra den slutsatsen det relativt enkeltAv ärattman

för prövningsmyndighet ändra eller upphäva tillstånd detatt etten om
lämnats felaktiga eller förhållandena i omgivningengrundert.ex.
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enligt de aktuellavid prövningBestämmelser förfarandetändrats. om
be-möjligheternaslutsatsenbestämmelserna dock den är ytterstattger

tid och kost-omfattande åtgärderkräver relativtgränsade och detatt
tillstånd upphävt ellerför fåfrån myndigheternas sidanader att ett

oklara.Vissa regler därutöverändrat. är
kap §/24omprövning/ändring 24 3kap vidBehövs enligt 6MKBen

punkti kap §bestämmelserna 21 leller ejkap § Det5 ärstyrsom
ansökanoch förordning MKB. Enpunkt 6 kap § 2 §22 kap 1 § 1 om

kapbestämmelserna i 6enligt kapinnehålla 22 1ska MKB menen
Är Naturvårds-det rimligttill verksamhetsutövaren.riktar sig att Lex.

ansöka Miljö-förgenomföraverket ska MKB-process attatt omen
då verksamhets-för verksamhettillstånddomstolen upphäver ett en

oriktigamiljödomstolen lämnavilseletthar attutövaren upp-genom
gifter

förhållandenkontrollera sådanatillsynsuppgiftDet är att omen
initieraseller ska 8 §prövning enligt kap 3 5uppkommer 24att

tillsynsmyndighetentillsyn enligt miljöbalken. Omförordning ärom
länsstyrelsen,vända sig till Natur-nämnden måste denden kommunala

ska initieraKammarkollegiet för någon demellervårdsverket att enav
tillsynsmyndigheter och kandå intemyndigheterprövning. Dessa är

tillsynsmyndighetentill ansökan detfå fram underlaginte änannat ger
dem.

omprövningden ansökerBestämmelsen i kap25 3 § att omom som
andrauppkommer förför kostnaderkap skaenligt 24 5 § somsvara

möjligheten utnyttjatillståndshavaren ompröv-görän attattmotparter
med tanke på de be-de redanningsreglema minskar görännu änmer

lag in-stycket och §kap sista 31gränsningar finns i 24 5 § omsom
miljöbalken.förande av

aktuellamiljödomstolen enligt deprövning hosdet gällerNär para-
regler gäller,miljöbalken vilkaframgår det tydligtgrafema sesomav

myndighetprövning hosVidkap § och 22 kap 121 l ärt.ex. annan
därför skrivasställe bör detklart. På något lämpligtdetta inte lika att

denska påenligt kap ellerprövning 24 3 5 göras sättsamma somen
söker tillstånd.verksamhetsutövaren självskerprövning närsom

7§
allakap kan gällai 3 §Ansökan prövning 24 typer avsom avsesom

Varför stårenligt miljöbalken.och dispensertillstånd, godkännanden
verksamhet och hälsoskyddmiljöfarligdet då i förordning somom -

och hälsoskydd, be-miljöfarlig verksamhetenligt sin gäller1 § att ett
självmantenligt kap §länsstyrelse eller kommun 24 7slut taatt uppav

överklagas Bordeverksamhet inte fåromprövningfrågan enom av
förordningaroch dei kap eller iinte detta istället stå 24 var en av-
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aktuella beslutkan bli Eller det så det baraär är attattsom om om-
miljöfarliga verksamheter inte ska kunna överklagaspröva om

§8
villkor för verk-ansökan verksamhetsutövare ändraEn att enav en om

ansök-samhet miljödomstol enligt kap §21 1ärprövas ettsom av
sådan ansökan skaningsmål. kap framgår därmed vadAv 22 l § en

innehålla. dock sannolikt det finns verksamhetsutövareDet ävenär att
kanbedriver verksamhet andra myndigheterprövats somsom som av

regler hurkomma begära prövning enligt kap Direkta24 8att omen
sådan prövning till saknas. därför lämpligt med tillägg igår Det ettvore
paragrafen där framgår ansökan enligt paragrafens bestäm-det att en

ska ansökanmelser innehålla och handläggas på sättsamma som en om
tillstånd om detta avsikten.är

13 § andra stycket
föreskrivs enligtgäller väl också 24 kap §Det 5som

25 kap

§3 andra meningen
kostsamt för denBestämmelsen kan innebära det blir mycketatt

myndighet omprövning tillstånd eller villkor för verk-begärsom av en
utnyttjassamhet. finns därmed risk för bestämmelsen inteDet ävenatt

människors skadas.hälsa eller miljönom

26 kap

3 § andra stycket
bedriver tillsyn miljöfarlig verk-kommunen inteHär överattanges

för-samhet kräver tillstånd, motsvarande bestämmelse finns i 4 §som
ordning tillsyn enligt miljöbalken. Enskilda avloppsanläggningarom

för-kräver tillstånd. då enskilda avlopp i punkten i bilaga tillIngår B4
verksamhetordning tillsyn enligt miljöbalken övrig miljöfarligom

miljöfarlig verk-inte särskilt i bilagan till förordningentassom upp om
samhet och hälsoskydd Sannolikt det tänkt kommunen ska be-är att

tillsyn enskilda avloppsanläggningar. Bestämmelsen idriva 3 §av
för ändras till kräver tillståndandra stycket bör tydlighets skull som

länsstyrelse eller miljödomstol.av
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14 §
Möjligen bör här finnas hänvisning till lag viten för till-atten om
synsmyndigheten inte ska glömma bort den lagen.

1 7 och 18 §§
Varför ska tillsynsmyndigheten samråda med Naturvårdsverket innan
förordnande rättelse enligt 18 eller handräckning§ enligt be-17 §om

Ärkostnaden inte kan verksamhetsutövaren. detgärs tas utom av
kommunen tillsynsmyndighet så blir det kommunensärsom egna

riskeras. finns möjlighetDessutom kostnaderna kanattpengar som er-
via miljöskadeförsäkringen, kap33 3sättas

Förordning tillsyn enligt miljöbalkenom

§4
kommentarSe till 26 kap 3

Bilaga
råder viss oklarhetDet rörande vilken myndighet tillsyns-ärsom

ansvarig för nedlagda deponier, vilka passiv miljöfarlig verksamhet,är
och vilken tillsynsmyndighet tillsynsansvarig för de för-ärsom
oreningar denna miljöfarliga verksamhet orsakat läckagegenomsom

lakvatten till omgivningen. behövs klarläggande,Här underlagettav
kan lämnas.

klarläggaEtt tillägg i punktensätt Blär göraatt att ett
"Tillsynsmyndighetens tillsynsansvar det gäller deponiernär som
hade beteckningen ellerA aktiva fas kvarstårB sedani sin denäven
aktiva fasen upphört. "

Förordning verksamhetsutövarensom

egenkontroll

Förordningen har sannolikt inte uppmärksammats alla berörsav som
förordningen. Information bör sannolikt till bl.a. skolor, hotellutom

och idrottsanläggningar. detOm meningen dessa verkligen skaär att
beröras egenkontrollförordningen via i förordningen38 § miljö-av om
farlig versksamhet.
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och tillsynprövningavgifter förFörordning om

miljöbalkenenligt

2 kap
och 3 §§.2

definierasmaterialanvänder sig någottillverkar ellernågonOm somav
i formbåde verksamhetverksamhetsutövaredriver dennaavfall avsom

blir då alltså såavfallshantering.och Deteller produktiontillverkning
i bilaganutifrån olika punkterklassas tvåverksamhetochatt sammaen

Exempel såhälsoskydd.verksamhet ochmiljöfarligförordningtill om
återvunnettillverkar kartongkartongbrukklassas ett papperavsom

Avgift ska dåB.och 90.004-2punkterna 21.12-1 Aenligt uttas
gäller 90.004-2.och detgäller 25 %det 21.12-1med 100 % närnär

hadejungfruligt materialtillverkat kartongverksamhetHade avsamma
kapdärmed strida 2 5Bestämmelsen kanavgiften blivit lägre. mot

28 kap

9§
bara möjlighetåklagare harbestämmelsenåklagare i EnVarför nämns

det frågai paragrafenbeskrivssituation äriatt omomsomagera en
befogen-då särskildaåklagaren harmisstänkt brott,utredning ettav

husrannsakan.lagstiftningheter enligt görat.ex. attannan -

29 kap

5 §
förelagda undersökningarutförden intesannolikt tankenDet är att som

tillsynsmyndighet ska kunnauppgifter tillförelagdalämnareller en
detta blirkompletteras såbehöverBestämmelsenstraffas för detta. att

iföreskrifter ellerbalk, i.....dennaföljandetydligare på sät.ex. :
beslut enligt. ..

. .

§11
mellanskillnadernauppfattar intetillsynsmyndigheterMånga att ett
och detjuridiskriktat tillvitesföreläggande ofta ärattär personen
mellanskillnadernastraffas, inte hellerfysiska att ettpersoner som

överträdelsetidsperiod ochvissvitesföreläggande av enenavser en
tidsperiod.och efter denna Bestäm-både förekan skebestämmelse
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straffas dennefysisk inte kanmelsen i § innebärll att omen person
tidpunkt och detbestämmelse vid vissöverträtt mot sammaenen

vitesföreläggande gälldefysiska fanns lagakrañvunnetett somperson
finns möjlighet förtydliga be-vid just denna tidpunkt. kanskeDet att

stämmelsen så detta framgår.att

30 kap

§3
skyldighet beslut miljö-Möjligen bör tillsynsmyndighetens att om

första meningen ändras:sanktionsavgifter tydliggöras t.ex. attgenom
miljösanktionsavgiftillsynsmyndigheten skyldig beslutaT närär att om

det finnsavgiftsbelagd överträdelse konstateras. Anledningen är atten
väljauppfattar reglerna det gårtillsynsmyndigheter att att omsom som

miljösanktionsavgift eller inte.vill beslutaman om
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Nätverket

lärarevarit aktivalänsstyrelseroch påi kommunerTjänstemän som
kurser.Miljöbalksutbildningens

FysiskKultur, FHälsa, N NaturMiljöFackområde: M
J Juristplanering,

länStockholms

FackOrtAdressArbetsgivareNamn
omr
M13181hälsoskydds- NackaMiljö-NackakommunAhoniemiAlice

kontoret
M64 Stockholm38024 100BoxMiljöförvaltningenAnderssonPer
M10422 StockholmBox22067SthlmLänsstyrelsenArvidssonEva-Christina
MStockholm10648TillsynsenhetenNaturvårdsverketAsplindStaffan
F86186 VallentunaStadsarkitektkontoretkommunVallentunaBerglundKristina
F10064 Stockholm38024BoxMiljöförvaltningenBemelidCarlJohan
FStockholm10420STRATstads-StockholmsBjörnCristina

8314Boxbyggnkontor
N10422 StockholmBox22067SthlmLänsstyrelsenBurehagRonua
FStockholm11872Göta 190ArkKSLBylundPeter
M22 Stockholm10422067Sthlm BoxLänsstyrelsenBölskeAnn
N10422 StockholmBox22067SthlmLänsstyrelsenCarlbergBjörn

JStockholm1042222067BoxSthlmLänsstyrelsenCarlssonGBo
M13181 NackaMiljöStadsbyggnadkommunNackaDahlbäckEva
M10422 Stockholm22067Sthlm BoxLänsstyrelsenDomonkosRobert
N10420 StockholmSTRATstads-StockholmsEgeröUlrika

8314Boxbyggnkontor
Stockholm F1006438024BoxMiljöförvaltningenEkstamBo

FStockholm1042222067BoxSthlmLänsstyrelsenEliassonBritta
MStockholm1006438024BoxMiljöförvaltningenEmbertsénLena
NStockholm1006438024BoxMiljöförvaltningenEnarssonPer

Stockholm M1006438024BoxMiljöförvaltningenEngdahlBertil
M18486 AkersbergaMiljö- hälsoskydds-OsterákerskommunEnggrenGunilla

kontoret
MNorrtälje76128808Miljö- BoxNorrtäljekommun.EricssonAnita

hålsoslqddsförv.
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BoxBengt Eriksson LänsstyrelsenSthlm 22067 10422 Stockholm F
Piroska Södertäljekommun Miljöförvaltningen 89 Södertälje MForkman 151

SthlmEva Gyllensvärd Länsstyrelsen Box22067 10422 Stockholm F
Carl-Gustav LänsstyrelsenSthlm 22067 10422Hagander Box Stockholm F
ReigunThune Hedström Väsby Stadsarkitektkontoret19480 VäsbyUpplands Upplands F

lr/llljnörglrjrf/IaltningenLeif Herlitz Box38024 10064 Stockholm M
Birgitta UpplandsVäsby Miljö- hälsoskydds-19480 VäsbyHillbom Upplands M

kommun kontoret
Inger LänsstyrelsenSthlm 22087 10422 StockholmHolmqvist Box F
Ragnhild Miljöförvaltningen 38024 10064 StockholmHolmqvist Box M
Ann-Christine Södertälje Jämagatan12, SödertäljeJohnsson kommun, 3 15189

F JKommunledn.kont.
Sthlm 22067Lotta Lauritz Länsstyrelsen Box 10422 Stockholm

ÅkersbergaOsterákersBosse Liden kommun Miljö hälsoskydds-18486 M

t/ijrzjttårtrñtllstorgetAnn-Marie Lidmark NatureAssociates 20 11643 Stockholm M
Martin Lindman Miljöförvaltningen Box38024 10064 Stockholm

Södertälje MiljöförvaltningenBo Ljungberg kommun 15189 Södertälje
Anders Miljöförvaltningen 38024Lundin Box 10064 Stockholm M
Laila LänsstyrelsenSthlm 22067 10422 StockholmNoord Box F
Anders Nylén LänsstyrelsenSthlm Box22067 10422 Stockholm N
Kristina Ohlsson KSL GötaArk190 11872 Stockholm N
Malin Olofsson LänsstyrelsenSthlm 22067 10422 StockholmBox M
Svante Olsson Stockholmsstads- Söderort 10420 Stockholm N

Box8314byggn.kontor
Katariina Miljöförvaltningen 38024 64Parker Box 100 Stockholm M
Lena Pettersson LänsstyrelsenSthlm Box22067 10422 Stockholm M
Björn LänsstyrelsenSthlm 22067Pettersson Box 10422 Stockholm M

Miljöförvaltningen 38024DanPatrik Ryman Box 10064 Stockholm M
Maria Röjvall Miljöförvaltningen Box38024 10064 Stockholm M
Nils-Gunnar Sahlman Botkyrkakommun Miljövárdsförvaltninge14785 Tumba

n
Kia Salin Kraft 19584 MärstaBrista AB M
Anders Sandberg Stockholms STRAT 10420 Stockholmstads- F

8314byggn.kontor Box
Nils Strehlenert LänsstyrelsenSthlm Box22067 10422 Stockholm M
Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Box38024 10064 Stockholm M
Birgitta Swahn LänsstyrelsenSthlm Box22067 10422 Stockholm M
Greger Svensson Sigtunakommun Miljö hälsoskydds-19585 Märsta N

kontoret
Andreas Totschnig LänsstyrelsenSthlm Box22067 10422 Stockholm F
Stefan Tröeng Miljöförvaltningen Box38024 10064 Stockholm M
Carin Wanbo LänsstyrelsenSthlm Box22067 10422 Stockholm F
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Väsby19480 Upplandshälsoskydds-Miljö-8VäsbyUpplandsWesterbergAgneta Fkontoretkommun
M10064 Stockholm38024BoxMiljöförvaltningenWesterlundPatrik
FStockholm10420STRATstads-StockholmsWretbladLars-Erik

8314Boxbyglnkontor

Uppsala län

FackonAdressArbetsgivareNamn

04 Uppsala751UppsalakommunChristensenJonas
M04 Uppsala751Åke UppsalakommunEkman
J86 Uppsala751LänsstyrelsenGustavssonRoger
M80 Enköping745EnköpingskommunHydénNils
MUppsala75186LänsstyrelsenLindblomUlf
FUppsala75186LänsstyrelsenLundgrenOlle
NUppsala75104UppsalakommunPetterssonAgneta
FUppsala75104UppsalakommunRingströmBjörn
MUppsala75186LänsstyrelsenSandinLeif
JUppsala75186LänsstyrelsenSegerströmChrister

länSödermanlands

FackOrtAdressArbetsgivareNamn
om,

62186 EskilstunaEskilstunakommunAlmbergHelen
Nyköping61186LänsstyrelsenBergkvistKarin

86 Nyköping611LänsstyrelsenBörjessonlngela
62186 EskilstunakommunEskilstunaDahlinErikLars

Nyköping61183NyköpingskommunEricssonKajsa
29 Katrineholm641901BoxKatrineholmskommunHehmeJan

Nyköping61186LänsstyrelsenHöijeBertil
86 Nyköping611LänsstyrelsenKarlssonUlf

Katrineholm64129901BoxKatrineholmskommunKellennanKerstin
Katrineholm64129901BoxkommunKatrineholmsLangöJan

62186 EskilstunakommunEskilstunaStaffan Larsson
Nyköping61186LänsstyrelsenLundströmMats

63186 EskilstunakommunEskilstunaNilssonIngela
Nyköping61186LänsstyrelsenNissenPatrik
Nyköping61186LänsstyrelsenNygrenMats
Nyköping61186LänsstyrelsenOhrlingPer
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Östergötlands län

Namn Arbetsgivare Adress Ort Fack

Yngwe Blomberg Kindakommun 59040 Kista
Björn Claesson Norrköpingskommun 60181 Norrköping M
Reidar Danielsson Linköpingskommun 58181 Linköping M
Inga-Lill Forslund Odeshögskommun 59980 Odeshög M
Bo Hultström LänsstyrelsenE 581 Linköping86 J
Annika Israelsson LänsstyrelsenE Linköping58186 J
Jan Johansson LänsstyrelsenOrebro 70186 Orebro M
Jan Kaller LänsstyrelsenE 58186 Linköping J
Ragnhild Klintberg Linköpingskommun 58181 Linköping J
Sverker Känsgárd LänsstyrelsenE 58186 Linköping N
Siv Lejefors Nonköpingskommun 60181 Norrköping J
Hans Liman LänsstyrelsenE 58186 Linköping F
Peter Olofsson LänsstyrelsenE 58186 Linköping M
Elisabeth Omsäter LänsstyrelsenE 58186 Linköping M
Jan Persson LänsstyrelsenE 58186 Linköping F
Kristina Samuelsson LänsstyrelsenE 58186 Linköping J
Eva Siljeholm Norrköpingskommun 60181 Nonköping N
Torsil Slatte LänsstyrelsenE 58186 Linköping M
Maria Taberman LänsstyrelsenE 58186 Linköping N

Jönköpings län

Namn Arbetsgivare Adress Ort Fack

Anne-Li Fiskesjö Länsstyrelsen 86551 Jönköping
Lars Fransson Länsstyrelsen 55186 Jönköping F
Mats Gustafsson Nässjökommun 57180 Nässjö M
Ben Heimdal Länsstyrelsen 55186 Jönköping J
Gunnel Holmberg Jönköpingskommun 55189 Jönköping F
Annelie Johansson Tranåskommun 57382 Tranås M
Jörgen Jonasson Värnamokommun 33183 Värnamo M
Bengt Josefsson Länsstyrelsen 55186 Jönköping J
Göran Kjell Länsstyrelsen 55186 Jönköping J
Lisbeth Merkert Jönköpingskommun 55189 Jönköping M
Joen Morales Länsstyrelsen 55186 Jönköping M
Can Odelberg Vetlandakommun 53Box 57421 Vetlanda N
Patrik Risberg Mullsjökommun Box33 56521 Mullsjö M
Kerstin Sollander Länsstyrelsen 55186 Jönköping M
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55186 JönköpingLänsstyrelsenSvenssonPer-Olof
FJönköping55186LänsstyrelsenVemeckClaes
MJönköping55186LänsstyrelsenWillaredtEmma

länKronobergs

FackOrtAdressArbetsgivareNamn
Växjö35186LänsstyrelsenArdöElisabeth

JVäxjö35186LänsstyrelsenBemstoneOlof
NVäxjö86351LänsstyrelsenBjämborgBruno
FVäxjö86351LänsstyrelsenBlixJärda

Växjö J86351MiljödomstolenvidJohanssonBengt
TingsrättVäxjö

NVäxjö35186LänsstyrelsenJönssonCarl-Philip
F12 Växjö3511222BoxVäxjökommunKarlssonPål
MVäxjö35186LänsstyrelsenKarlssonLeif
MVäxjö35186LänsstyrelsenRosenqvistRobert
NVäxjö35186LänsstyrelsenSundlöfStaffan
F34280 AlvestakommunAlvestaSvenssonBo
M12 Växjö3511222BoxVäxjökommunWennerstálLars

länKalmar

FackOrtAdressArbetsgivareNamn
39186 KalmarLänsstyrelsenAleljungAnna

Mönsterås F3832254BoxMönsteråskommunCarlssonDea
M39186 KalmarLänsstyrelsenErikssonOve
M,J39186 KalmarLänsstyrelsenHasselrothMattias
FKarlskrona37123534,BoxBoverketHolmbergChatarina

Planavdelningen
N86 Kalmar391LänsstyrelsenJämetunTomas
M,J39186 KalmarLänsstyrelsenKnutssonHåkan
MEmmaboda3612154BoxEmmabodakommunLundgrenHans
M28 Oskarshamn572706BoxOskarshamnkommunNilssonKaj
M39186 KalmarLänsstyrelsenNilssonLena
J39186 KalmarLänsstyrelsenNylanderKarl-Gustaf
J21 Kalmar391105Aklagarkammareni BoxSkoglundPeter

Kalmar
N86 Kalmar391LänsstyrelsenSvenaeusStefan
M80 Västervik593kommunVästerviksTeumellMariann

Söderlund
F.J86391 KalmarLänsstyrelsenThörnqvistMagnus
F39186 KalmarLänsstyrelsenWeimanLennart

26 KalmarSamhälls- 391Box611,kommunKalmarObergEva
Jbyggglskontoret
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Gotland län

Namn Arbetsgivare Adress Ort Fack
tStellan Hedgren Länsstyrelsen 62185 Visby

Lena Johansson Länsstyrelsen 62185 Visby J
Gotland/Stockholm

Per Junker Länsstyrelsen 62185 Visby M
Nils Strehlenert Länsstyrelsen 10422 Stockholm J

Stockholm
Mattias Vejlens Gotlandskommun 62181 Visby M

Blekinge län

Namn Arbetsgivare Adress Ort Fack

Lars Bengtsson Länsstyrelsen 37186Karlskrona
Lars Bergenudd Sölvesborgkommun Box30 29480 Sölvesborg N
Staffan Dahlberg Länsstyrelsen 37186Karlskrona J
Lars Hederström Olofströmkommun Box302 29324 Olofström F
Johan Israelsson Sölvesborgkommun Box30 29480 Sölvesborg M
Anette Johansson Sölvesborgkommun Box30 29480 Sölvesborg F
Ingvar Karlsson Länsstyrelsen 37186Karlskrona M
Anders Klar Karlskronakommun 37132Karlskrona N
KarlGustaf Nylander Länsstyrelsen 39186Kalmar J
Monika Oredsson Länsstyrelsen 37186Karlskrona M
Johan Reis Sölvesborgkommun Box30van 29480 Sölvesborg K
Bo Wildroos Karlshamnkommun 374 Karlshamn M
Torgny WachenfeldtSölvesborgkommun Box30von 29480 Sölvesborg M

Skåne län

Namn Arbetsgivare Adress Ort Fack
Carola Klintberg Länsstyrelsen 20515 Malmö
Pergöran Andersson Malmöstad 20580 Malmö M
Sten-Inge Arnesson KemikaKemiAB Box902 25109 Helsingborg M
Christine Axentjäm Länsstyrelsen 20515 Malmö F
Anders Bengtsson Länsstyrelsen 20515 Malmö J
Tore Bemstrup Helsingborgskommun 25189 Helsingborg F
Björn Berséus Angelholmskommun 26280Angelholm M
Håkan Bladh Simrishamnskommun 27280 Simrishamn M.
Maria Bouvin Länsstyrelsen 20515 Malmö M
Marianne Bäck Länsstyrelsen 20515 Malmö M
Torsten Dahlgren Länsstyrelsen 20515 Malmö N
Mats Davidsson Länsstyrelsen 20515 Malmö F
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JMalmö80205stadMalmöMaredeErik
MBromölla29521BromöllakommunEdvinssonGöran
MKristianstad32291KristianstadskommunEliassonHans
NAr1öv2123253BoxBurlövskommunElwerKent
MHörby242326RektorsgatankommunHörbyErlövPeter
MMalmö20580stadMalmöGustavssonOla
MLandskelna26180kommunLandskronaHanssonHögni
MHelsingborg89251kommunHelsingborgsHolmgrenGregor
MLund223501BVárfrugatankommunLundsHöglindLennart
MMalmö15205LänsstyrelsenJanssonGöran
MMalmö80205Ãke MalmöstadLarsson
NMalmö20515LänsstyrelsenLarssonAnders
FMalmö20515LänsstyrelsenLjungbergKent
MMalmö20515LänsstyrelsenMagnussonKaj
FMalmö20515LänsstyrelsenMalmbergStefan
NMalmö20515LänsstyrelsenMattiassonGöran
MAr1öv2322153BoxBurlövskommunMattssonIngemar
NHelsingborg25189kommunHelsingborgsNarveloWidar
FHöganäs82263HöganäskommunNilennarkKerstin
NMalmö15205LänsstyrelsenNilssonJörgen
MMalmö15205LänsstyrelsenNitareMaria
FMalmö20515LänsstyrelsenOlssonAnita
MHässleholm80281HässleholmskommunRannekJan
NMalmö20515LänsstyrelsenRegnellGösta

FM,Malmö20515LänsstyrelsenSallehed-Agneta
Canneroth

M59 Lund223LundskommunSelmerBo
MHelsingborg89251kommunHelsingborgsSvenssonPeter
MHässleholm80261kommunHässleholmsSvenssonSven-Inge
MMalmö20515LänsstyrelsenWennbergKristian
MLund362277PostiljonsgatanMalmökommunWennströmClaes-Inge
MHöganäs82263HöganäskommunÅkessonRickard
MMalmö15205LänsstyrelsenÅkessonLena

länHallands
FackOrtAdressArbetsgivareNamn

Halmstad86301LänsstyrelsenAnderssonBörje

Laholm31280LaholmskommunArdöPeter

Halmstad30105hälsoskydds-Miljö-HalmstadskommunBlomqvistJerry F153Boxkontoret,
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Maud Engqvist MHK Varbergskommun 43280 Varberg M,
J

Cecilia GieseHagberg Länsstyrelsen 30186 Halmstad
Helena Johansson Laholmskommun Miljö- hälsoskydds- 31280 Laholm

kontoret J
Eva Mill Laholmskommun 31280 Laholm F
Mauritz Sandholm Länsstyrelsen 30186 Halmstad

Bertil Wahlstrand MHK Kungsbackakommun 43481 Kungsbacka

Ingegärd Widerström Länsstyrelsen 30186 Halmstad N
Hans Zetterling Länsstyrelsen 30186 Halmstad

Västra Götalands län

Namn Arbetsgivare Adress Ort Fack
ÄklagarämbetetThomas Ahlstrand Box2565 40317 Göteborg

Ivar Alvarsson Planeringskontoret 44281 Kungsälv M
Stefan Andersson Uddevallakommun 45181 Uddevalla F
Magnus Andersson Tanumskommun 45781 Tanumshede M
Ulf Andréasson Dals-Edskommun Box 66821 Ed M
Gunnar Barrefors Länsstyrelsen 40340 Göteborg M
Margareta Berg Länsstyrelsen 40340 Göteborg J
Monica Börjesson GöteborgsUniversitet Bönás 51593 Seglora M
Eva Carlfjord StadsbyggnadskontoretBox2554 40317 Göteborg F
Ann Dahlberg Länsstyrelsen 40340 Göteborg J
Ragnar Davidsson Trollhättanskommun 46183 Trollhättan M
Peter Edman Länsstyrelsen 53223 Skara M
Helena Emanuelsson Miljöförvaltningen Box360 40125 Göteborg J
Monica Ericson Byggochmiljökontor 43382 Partille M
Benl Fennstad Markskommun Miljökontoret 51180 Kinna M
Kerstin Frank Karlsborgskommun 54682 Karlsborg M
Leif Fred Lerumskommun 44380 Lemm F
Bengt Fritzell Länsstyrelsen 40340 Göteborg N
Lars Fröding Dals-Edskommun Box 66821 Ed M
Eva Griphammar Länsstyrelsen 46282 Vänersborg M
Ingvar Göran Miljöförvaltningen Box360 40125 Göteborg M
Bo Hallgren Sotenäskommun 45680 Kungshamn F
Jörgen Hammarström Lidköpingskommun 53188 Lidköping N
Nina Hansson Länsstyrelsen 39186 Kalmar M
Monica Hellström Boråskommun 50180 Borås J
Björn Hermansson Mellerudskommun 46480 Mellerud M
Jörel Holmberg Skövdekommun 54183 Skövde N
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MVänersborg85462kommunVänersborgsHultbergAnders
MGöteborg401360BoxMiljöförvaltningenHusebyeGöran
JVänersborg46282LänsstyrelsenHögmarkEva
MGöteborg402275443BoxScandiakonsultJanssonGunilla

Länsstyrelsentidigare
M82 Mölndal431hälsoskydds-Miljö-JevåsLars-Erik

kontoret
M83 Falun791kommunFalunsJuneholmMartin
N83 Skövde541SkövdekommunKjellbergKarin
JVänersborg82462LänsstyrelsenKlevenstamLars
FFalköping52181kommunFalköpingsKrookLennart
JBorås80501BoråskommunKullanderLena
FGöteborg40340LänsstyrelsenLannér-Margareta

Hagentoft
FVänersborg82462LänsstyrelsenLarssonJohan
FUddevalla45181UddevallakommunLarssonSören

FGöteborg40403planeringFysiskLänsstyrelsenLindroosPeter
MGöteborg24401360BoxMiljöförvaltningenLundströmAnn
MVänersborg82462LänsstyrelsenMagnussonGudrun
JBorås80501BoråskommunMelland-RegnérAngeta
FGöteborg404032554BoxStadsbyggnadskontoretMobackUlf
FGöteborg4147524FågelfängaregFramtidsstudierMolinsMolinGöran
JVara53481kommunVaraMöllerUrban
NKungälv81442PlaneringskontoretNilssonTorBjöm
M51180 KinnaMiljökontoretkommunMarksNilssonHannes
MFalköping52181kommunFalköpingsNyhammerCarina
MUddevalla81451UddevallakommunOlinBoel
MUddevalla45181kommunUddevallaOlssonPer
MMellerud80464MellerudskommunOlsákerRenée
MTrollhättan83461kommunTrollhättansPalmFredrik
MStrömstad80452StrömstadskommunPetterssonAnn-Marie
NVänersborg82462LänsstyrelsenRamnelidLars-Olof
MGöteborg25401360BoxMiljöförvaltningenRamneröAnn-Marie
FMariestad54285LänsstyrelsenRasmussenJens
MVänersborg82462LänsstyrelsenSamuelssonUlrika
MTrollhättan83461TrollhättanskommunSamuelssonPer-Olof
MFärgelanda80458FärgelandakommunSandellJan
MBengtsfors2166614BoxBengtsforskommunSandqvistHans-Göran
JGöteborg40403LänsstyrelsenSandströmMagnus
N40 Göteborg403LänsstyrelsenSchaffererTorbjörn
JGöteborg4042111025Boxadvokatbyrå.VingeSetterlidRikard

Miljöförvaltningenfd
MBorås80501BoråskommunSvenssonIngegerd
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Solveig Svensson Svenljungakommun 51280 Svenljunga M
Bo Svärd Miljöförvaltningen Box360 40125 Göteborg M
Lars Sylvén Mariestadskommun 54286 Mariestad M
Alf Thor Herrljungakommun Box201 52423 Herrljunga M
Maria Tordarsson Länsstyrelsen 54285 Mariestad M
Gudnrn Tömström Länsstyrelsen 40340 Göteborg M
Monnique Wannding Länsstyrelsen 46282 Vänersborg J
Lars Wilke Bygg miljötörvaltoch 44482 Stenungsund M
Gunnar Wockatz Länsstyrelsen 46282 Vänersborg F
Tomas Osterlund RegionensHus Box1726 50117 Borås M

VästraGötaland

Värmlands län

Namn Arbetsgivare Adress Ort Fack

Kerstin Berg Karlstadskommun 65184 Karlstad
Inger Berggren Länsstyrelsen 65186 Karlstad F
Lars Furuholm Länsstyrelsen 65186 Karlstad N
Olof Hallén Arvikakommun 67181 Arvika M
Lars-Ove Olsson Länsstyrelsen 65186 Karlstad J
Eva Olsson Länsstyrelsen 65166 Karlstad J
Mikael Schultz Karlstadskommun 65184 Karlstad M
Sven-Gunnar Sjökvist Länsstyrelsen 65186 Karlstad M
Ingrid Tidemalm Torsbykommun 68580 Torsby M
Hans Wennerholm Karlstadskommun 65184 Karlstad N

Örebro län

Namn Arbetsgivare Adress Ort Fack

Lotta Carlström Länsstyrelsen 70186 Orebro
Peter Ekelund Länsstyrelsen 70186 Orebro M
Eva Ekelöf Orebrokommun Box30700 70135 Orebro M
Owe Ekholm Orebrokommun Box30700 70135 Orebro M
Leif Fridh Karlskogakommun 69183 Karlskoga M
Bo Grönlund Länsstyrelsen 70186 Orebro J
Göran Janzon Länsstyrelsen 70186 Orebro N
Jan Johansson Länsstyrelsen 70186 Orebro M
Olle Karlsson Länsstyrelsen 70186 Orebro F
Elisabeth Lindblad Länsstyrelsen 70135 Orebro F
Margareta Lindkvist Norakommun 71380 Nora N
Anna Persson Lindesbergkommun 71180 Lindesberg M

ÅkessonThomas Orebrokommun Box30700 70135 Orebro M
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länVästmanlands

FackonAdressArbetsgivareNamn
Fmr

63180 EskilstunaBox1140RegionVägverketBernellHelén
Mälardalen

M23 Surahammar735203Miljöförv,BoxkommunSurahammarsForsbergThomas
MVästerås72186MiljöenhetenLänsstyrelsenHogfeldtKatarina

F74488 HebyMiljöförvaltningenHebykommunJohnssonChrister
Västerås J72211Åklagarkammaren, 21BoxKarlmarkStefan

Västeråsáklagardist.
MVästerås72187MiljöförvaltningenVästeråsstadKarlssonInger

FVästerås86721SamhälIsbyggn.enhLänsstyrelsenLindgrenHans
NVästerås72186MiljöenhetenLänsstyrelsenMobergJan
M.JVästerås86721enhetenJuridiskaLänsstyrelsenPesulaJan
NVästerås72186MiljöenhetenLänsstyrelsenPetterssonThomas
JStockholm104208307BoxMiljödomstolenSåldeBjörn

Stockholm
MVästerås72187MiljöförvaltningenVästeråsstadWulffMikael

länDalarnas
FackOrtAdressArbetsgivareNamn OITII
J79184 FalunLänsstyrelsenCarlborgSten
N83 Falun791FalukommunDevolsAnna
MAlvdalen79622100BoxkommunAlvdalensEklundMagnus
M82 Ludvika771LudvikakommunErikssonGöran
F79184 FalunLänsstyrelsenIngelströmLars
NFalun79184LänsstyrelsenJandérJanet
MSmedjebacken81777knSmedjebackensJernbergBo
FLudvika82771kommunLudvikaLarssonBörje
NGagnef78041Box1GagneftkommunPerssonOve
M79184 FalunLänsstyrelsenSandgrenLennart
J79184 FalunLänsstyrelsenSvanströmInger
F79184 FalunLänsstyrelsenWikströmLeif

länGävleborgs

OrtAdressArbetsgivareNamn r
MGävle80170LänsstyrelsenBrännlundEva
MGävle80170LänsstyrelsenJanssonSven
NGävle80170Jan-Åke LänsstyrelsenJohansson
MHudiksvall82480HudiksvallkommunJonssonJenny
FGävle0280136BoxGävlekommunLifMikael
F80 Söderhamn826kommunSöderhamnOlofssonIngemar
N80 Edsbyn828OvanåkerskommunTömgrenAsa
JGävle80184kommunGävleAleskogHelen
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Västernorrlands län

Namn Arbetsgivare Adress Ort Fack l
Lars Berglund Örnsköldsvikskommun 89188 Ornsköldsvik
Mats Bäck Sundsvallkommun 85185 Sundsvall M
Inger Edin Örnsköldsvikskommun 89188 Ornsköldsvik M
Anders Enroth Länsstyrelsen 87186 Härnösand J
Kjell Fämkvist Länsstyrelsen 87186 Härnösand M
Stefan Grundström Timråkommun 86182 Timrå N
Andreas Lindström Ornsköldsvikskommun 89188 Omsköldsvik N l

Birgitta Norberg Länsstyrelsen 87186 Härnösand N
Christer Persson Timråkommun 86182 Timrå M
Gunilla Rudehill Sollefteåkommun 88180 Sollefteå F
Birgitta Westerlind Länsstyrelsen 87186 Härnösand M

Jämtlands län

lNamn Arbetsgivare Adress Ort Fack

Erik Berglund Länsstyrelsen 83186 Ostersund
Monica Eurenius Länsstyrelsen 83186 Ostersund M
Martin Jakobsson Ostersundskommun Rådhuset 83182 Ostersund N

ÅklagannyndighetenKrister Jarlås Box707 83128 Ostersund J
Reidar Karlsson Länsstyrelsen 83186 Ostersund M
Hans Lewholt Ostersundskommun Rådhuset 83182 Ostersund M
Eva Lindberg Länsstyrelsen 83186 Ostersund M
Kaj Wejander Länsstyrelsen 83186 Ostersund F

Västerbottens län

Namn Arbetsgivare Adress Ort Fack
Tage Aronsson Vännäskommun 91181 Vännäs
Jens Backman Länsstyrelsen 90186 Umeá N
Bo Berge Länsstyrelsen 90186 Umeå F
Jan Bjuhr Vindelnkommun 92281 Vindeln M
Bertil Bondesson Miljödomstolen 90104 Umeå J
Lars Brännström Umeákommun 90184 Umeá M
Anders Enetjöm Umeákommun 90184 Umeå N
Elisabeth Eriksson Lyckselekommun 92181 Lycksele M
Ingela Forsberg Lyckselekommun 92181 Lycksele N
Nicke Grahn Doroteakommun 917 Dorotea M
Percy Gustavsson Länsstyrelsen 90186 Umeá J
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JUmeå86901LänsstyrelsenJohanssonTomas
JLuleåÅklagarkammaren 97231MagnussonLars
MUmeå86901LänsstyrelsenNilssonLena
MNordmaling91481kommunNordmalingNäslundMats

Skellefteå M93185SkellefteåkommunNäslundKristina
Skellefteå F93185SkellefteåkommunSanblom-Kerstin

Wallgren
Umeå M90186Åström LänsstyrelsenGöran

länNorrbottens

onAdressArbetsgivareNamn
r

NLuleå97185LuleåkommunBergelinUlf
JLuleå97186LänsstyrelsenBjelleGustav
MLuleå97185Mats-Åke LuleåkommunBygdemark
MBoden96186BodenskommunHansson-PaloHolger
MPiteå94185PiteåkommunHedmanUlf
MLuleå97186LänsstyrelsenHolmgrenRickard
MLuleå97186LänsstyrelsenLindgrenAnnika

FPajala98485kommunPajalaNilssonKatarina
M85 Kiruna981kommunKirunaRosenforsMary
FLuleå97185LuleåkommunSundströmBo
FLuleå97186LänsstyrelsenSvärdChrister
MGällivare98281GällivarekommunTakkalaIris
NLuleå97186LänsstyrelsenSydowAnna von
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