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Projektplan Utsläpp av växthusgaser 
 
 
1. Bakgrund 

I verksamhetsplanen för Miljösamverkan Skåne 2005 - 2007 anges att ett 
delprojekt ”Utsläpp av växthusgaser” skall drivas. En projektgrupp har bildats 
våren 2006. 
Klimatfrågan är en av de viktigaste miljöfrågorna idag. Ändrat klimat, 
ändrade förutsättningar för jord- och skogsbruk, höjning av havsytan och fler 
översvämningar kan bli följden av utsläpp av s.k. växthusgaser. I Skånes 
miljöhandlingsprogram sägs för miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” att 
kraftfulla insatser behövs för att miljökvalitetsmålen ska nås. Bl.a. behöver 
erfarenhetsutbytet och samordningen mellan kommunerna om klimatarbetet 
stimuleras (åtgärd 16) och industrins energianvändning minskas genom 
ändrad systemtillsyn, utbildning och tekniska effektiviseringsåtgärder (åtgärd 
19). 
Inriktning och omfattning av projektet har diskuterats av projektgruppen den 
31maj och den 2 mars 2006. Det beslutades att projektet skall fokusera på 
energi- och transportfrågor och hur tillsynsarbetet kan effektiviseras samt hur 
verksamhetsutövarnas kunskap och engagemang kan förbättras inom dessa 
områden. Projektet bör inspirera och ge exempel hur man kan arbeta med 
klimatfrågorna på miljökontoren och bidraga till att fler kommuner blir 
klimatkommuner. Detta genomförs genom en seminarieserie innefattande 
inspiration/kunskapsuppbyggnad, genomgång av tillämplig lagstiftning, 
förberedelser för tillsynsinsatser inklusive utarbetande, test och utvärdering av 
branschvisa checklistor.      

 
 
2. Effektmål 

Kunskapen om hur tillsyn enligt miljöbalken av energi- och transportfrågor 
höjs hos de operativa miljömyndigheterna i Skåne. 
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3. Projektmål 

Att genomföra seminarieserien Energi och transporter i tillsynsarbetet i enligt 
nedanstående. 

 
Etapp 1 – Inspirationsdag 

Seminarium innefattande förläsningar om  
• Klimatförändringar (vad händer med klimatet?)  
• Företagens arbete med energi- och transportfrågor  
• Energieffektiva byggnader  
• Styrmedel (skatter, bidrag, avgifter m m) inom energi- och 

transportområdet 
• Miljöförvaltningens roll i energitillsynen  
• Transportsektors utmaningar 
 

Mål etapp 1 
• Stärka engagemanget och skapa motivation för att driva 

klimatfrågan i tillsynsarbetet. 
• Öka kunskapen om i klimatfrågan, främst vad gäller energi och 

transporter. 
• Inspirera den enskilde miljöinspektören till att förbereda etapp 2, 

genom att fundera vad som kan göras inom det egna 
verksamhetsområdet vad gäller energi- och transportfrågor. 

 
Etapp 2 - Fördjupning 

  Seminarium innefattande följande: 
• Genomgång av tillämplig lagstiftning, främst de allmänna 

hänssynsreglerna i 2:a kap miljöbalken. 
• Tydliggöra riktlinjer om energi och transporter i kommunala 

styrdokument, såsom översiktsplan, energiplan, avfallsplan, miljö- 
och trafikprogram, från vilka stöd kan hämtas i tillsynsarbetet. 

• Genomgång av goda exempel från kommuner och företag. 
• Grupparbete där förslag till checklistor och informationsmaterial 

tas fram. 
 
Framtagna checklistor och informationsmaterial testas i en pilotstudie. 
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 Mål etapp 2 

• Konkretisera vad som kan göras i klimatfrågan inom ramen för 
tillsyn och tillämplig lagstiftning. 

• Utarbeta checklistor och informationsblad. 
• Genomföra pilotstudie.  

 
 Etapp 3 – Redovisning av pilotstudie och färdigställande av material 

Utvärdering görs av pilotstudierna.  
Checklistor och informationsmaterial färdigställs och överlämnas till 
kommunernas miljökontor samt publiceras på Miljösamverkan Skånes 
hemsida. 
 

 Etapp 4 – Utvärdering  
Utvärdering av i vilken utsträckning de operativa myndigheterna 
använt sig av projektets framtagna material i sin tillsyn. 
  
 

4. Avgränsningar 
Projektet omfattar den tillsyn som kommunerna och Länsstyrelsen bedriver 
enligt miljöbalken vid miljöfarliga verksamheter, på livsmedelslokaler och vid 
djurstallar. Framtagande av förbättrade statistikuppgifter för utsläpp av 
växthusgaser ingår inte i projektet. Denna fråga drivs av andra bl.a. Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), och Klimatkommunerna.  

 
 
5. Målgrupp och övriga intressenter 

Kommunernas miljökontor och Länsstyrelsen är de primära målgrupperna. 
 
 
6. Projektorganisation 

Projektet ingår som ett delprojekt inom Miljösamverkan Skåne enligt 
verksamhetsplan 2005 – 2007. I projektgruppen ingår följande personer: 
 
Malmö stad, Eva Giouléka, ordförande i gruppen 
Klimatkommunerna, samordnare Camilla Alfredsson, 
Länsstyrelsen i Skåne, Göran Fagerström, 
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Helsingborg stad, Jens Gille  
Kristianstads kommun, Emma Larsson 
Hässleholms kommun, Maria Larsson 
Malmö stad, Lars Nerpin 
Miljösamverkan Skåne/Kommunförbundet Skåne, Bo Persson 
Miljösamverkan Skåne/Länsstyrelsen i Skåne, Göran Jansson 
 
 

7. Tidplan 
Projektet avseende etapp 1 – 3 avslutas senast den 30 juni 2007. 
Etapp 4 avslutas 15 februari 2008. 

 
 
8. Resursramar och ekonomi 

Projektgruppen fungerar som en arbetsgrupp och projektmedlemmarna deltar i 
gruppens möten samt medverkar i övrigt i att lösa gruppens arbetsuppgifter. 
Ordföranden leder gruppens möten samt skickar i samarbete med Bo Persson 
och Göran Jansson kallelse och dagordning. 
 
Miljösamverkan Skåne har ingen särskild budget för sin verksamhet. 
Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne ställer var och en upp med en 
halv årsarbetskraft. Någon avgift tas inte ut från deltagande kommuner. 
Kommunernas bidrag i Miljösamverkan Skåne sker i form av medverkan i 
projektledning och projektarbetsgrupper. Uppkomna kostnader exempelvis för 
seminarier genomförs med deltagaravgifter till självkostnadspris. 
 
     

9. Samordning 
Samordning skall ske med Klimatkommunerna, Skåne-MaTs och Strategiska 
avdelningen på Länsstyrelsen i Skåne. 

 
 
10. Kommunikation 

Projektgruppen kommer att ha halvdagsmöten ca en gång per månad eller vid 
behov. Minnesanteckningar från dessa möten kommer att föras av antingen 
Göran Jansson eller Bo Persson och distribueras till projektgruppen samt 
publiceras på Miljösamverkan Skånes hemsida.  
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11. Plan för utvärdering av målen 
 
 Effektmålen 

Kunskapsnivån om energi- och transportfrågor i tillsynen utvärderas i 
samband med utvärderingen av etapp 4. Se vidare nedan. 

 
 Projektmålen 

Kontroll och granskning av uppfyllelse av projektmålen sker innan 
överlämnande av projektet till Styrgruppen för Miljösamverkan Skåne. 
Utvärdering av etapp 4 sker efter ett år efter överlämnande av 
vägledningsmaterialet. 

 
 
12. Överlämnande 

Projektredovisning sker genom slutrapportering till Miljösamverkan Skånes 
styrgrupp senast den 15 februari 2008. Delrapportering till styrgruppen sker 
efter avslutande av etapp 2 och 3. 

 
 
 
 
 
Underskrifter 
 
 
 

 

 


