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Fullt ös på Naturvårdsverket!
FULLT ÖS!
Så sammanfattar
Erika Nygren
Naturvårdsverkets
arbete just nu.
Så här i början av året
arbetar vi för fullt med
att besluta om bidrag på
det sista utrymmet på årets anslag samtidigt som
vi gör återtag och omfördelningar så att vi kan
utnyttja varenda krona på bästa sätt. Nu under
våren ser vi också över vår nationella plan med
urvalskriterier för hur vi fördelar anslaget, både för
”vanliga” saneringsanslaget och för
bostadsbyggande. I början av april uppdaterar vi
arbetsplanerna igen på vår webb och ni kan se
såväl alla ansökningar som beviljats som de som
ännu inte är beslutade. Genom att vara så
transparenta vi kan vill vi öka allas möjlighet till
god planering.
Anslaget är hårt belastat, i år och även 2020, och
det gäller både det ”vanliga” anslaget och anslaget
för bostadsbyggande. Därför är vi väldigt beroende
av att snabbt få veta när projekt blir försenade så
att vi kan omfördela pengarna till annat som är
redo för start. I vårt budgetunderlag till regeringen
för 2020–2022 har vi framfört behov av en rejäl
förstärkning av anslaget. Vi kommer i år att införa
fördelningstillfällen även för ansökningar om
sanering för bostadsbyggande. Det blir två möten i
år som infaller i mars och oktober men fr o m 2020
så kommer vi ha tre prioriteringsmöten även för
saneringsbidrag för bostadsbyggande - i februari,
maj och oktober.
I år fokuserar vi också på att ta tillvara alla de
värdefulla synpunkter som vi fått genom våra
utvärderingar som nu är klara – ett STORT tack till
er som deltagit i dessa! Utvärderingarna gäller dels

administrationen av saneringsanslaget och dels
vårt vägledningsmaterial med de tre rapporterna
från 2009.
Uppdateringen av vägledningen kommer vi att
genomföra etappvis och målet är att göra det mer
interaktivt och användarvänligt. Detta
åstadkommer vi genom en webbanpassning där
läsaren kan klicka sig genom de olika stegen i EBHprocessen och ta del av just den information som
hen behöver i respektive steg. Utgångspunkterna
för efterbehandling uppdateras och ska finnas
med genom hela processen, som en kompass i
arbetet. Tillsammans med SGU deltar vi samtidigt i
SGI:s arbete med att utveckla vägledning för
riskvärdering och markmiljö.
När det gäller utvärderingen av hur vi arbetar med
anslaget så äger vi resultatet av denna tillsammans
med länsstyrelserna och samverkan oss emellan är
helt avgörande för att ta detta vidare på bästa
sätt. Utvärderingen visar tydligt att många delar i
arbetet med anslaget fungerar bra, och de ska vi
se till att bibehålla. Andra saker har vi redan börjat
skruva på i våra arbetssätt, som att vi nu använder
vårt bemyndigande för att även kunna besluta om
bidrag till utredningar innan årsskiftet. Vi inför ett
förenklat ansökningsförfarande för mindre
åtgärdsprojekt som är okomplicerade och väl
avgränsade och som uppgår till mindre än 1,5
miljoner. Mer om detta kommer i en uppdaterad
version av kvalitetsmanualen under våren.
I utvärderingen lyftes flera gånger risken för
dubbelarbete mellan oss på NV och
länsstyrelserna. Detta har vi ju absolut inte tid att
ägna oss åt! Vi vill därför borra vidare i detta
tillsammans med länsstyrelserna.

Borrandet har redan börjat, bland annat på en
workshop som ni ser en bild från nedan. Där
ägnade vi oss åt att ta fram en plan för det
fortsätta arbetet med de drygt 350 (!)
kommentarer som vi fått in i utvärderingen.
Önskemålen på tillsynsvägledning från oss på NV
är stora och jag hoppas att vi genom att tydliggöra
våra roller och ta tag i de utmaningar som lyfts kan
minska den tid vi lägger på att få in kompletta
bidragsansökningar och istället använda den
frigjorda resursen till mer tillsynsvägledning. Jag är
helt övertygad om att vi alla skulle tjäna på detta
och då bli mer effektiva tillsammans!
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Tillsammans är ett nyckelord som också hela tiden
återkom på vårmötet för Renare mark.
Miljömålsrådsåtgärden om förorenade sediment
som leds av SGU är ett lysande exempel på kraften
och tempot som uppstår när vi myndigheter
prioriterar en insats gemensamt. Redan i den
första rapporteringen har vi tagit stora kliv framåt
och arbetet fortsätter nu gemensamt mellan SGU,
SGI, NV, HAV och länsstyrelserna i tre år till. Det är
en stor satsning och mycket kunskap såväl som
vägledning behöver tas fram. Arbetet som behövs
med förorenade sediment lyftes därför också som
ett av 18 åtgärdsförslag som vi lämnade till
regeringen i den fördjupade utvärderingen av
miljömålen i januari.
Under sommaren 2016 reviderade vi våra
generella riktvärden men på grund av omfattande
remissynpunkter valde vi att avvakta med bly.
Vidare omfattades inte de klorerade
lösningsmedlen PCE och TCE av uppdateringen, då

vi bedömde att vi behövde mer underlag rörande
nya toxicitetsdata. Vi arbetar nu vidare med dessa
riktvärden och ber om inspel från såväl kollegor i
andra länder som toxikologer och andra experter i
Sverige. Detta för att ta fram underlag till en
samhällsekonomisk konsekvensbedömning som
hjälper oss landa i hur vi ska beakta nya
toxicitetsdata från EFSA respektive US EPA och
vägleda mot en hantering av dessa föroreningar
som är praktisk och robust.
Den 15:e april lämnar vi den årliga
lägesbeskrivningen av arbetet med förorenade
områden till regeringen. Denna gång inbegriper
den även en avrapportering av vårt
regeringsuppdrag om vägledning och samverkan
vad gäller statens förorenade områden. Inom
detta arbete har vi även tagit fram en plan för vår
fortsatta samverkan, denna slutar ju självklart inte
för att regeringsuppdraget är klart.
En annan färsk vägledning, som kommer från oss
och SGI, handlar om hantering av PFAS vid
förorenade områden, mer om denna kan ni läsa i
en annan artikel i EBH-bladet. Jag vill också nämna
vårt arbete med att främja konkreta uppdrag och
initiativ för att underlätta utformning av
innovativa och alternativa
efterbehandlingsåtgärder med implementering av
ny teknik. Ett sådant exempel är att vi gett SGU i
uppdrag att formera ett beställarnätverk, som ska
bidra till att göra innovativa åtgärder mer
beställningsbara och öka tillämpningen av dessa i
bidragsfinansierade åtgärder.
På Avfallsenheten arbetar vi i år också med
revideringen av handboken om användning av
avfall i anläggningsarbeten. Samtidigt har vi ett
regeringsuppdrag om att utreda vilka
verksamheter som kan undantas från kraven på
tillståndsprövning utifrån förutsättningarna i EU:s
avfallsdirektiv och föreslå de författningsändringar
med allmänna regler för verksamheternas
bedrivande som krävs för att kunna ge undantag.
Vi har lämnat en delredovisning av detta uppdrag
till regeringen som ni kan ta del av på vår webb
och användning av vissa avfallsslag för

anläggningsändamål är en av de verksamheter
som vi arbetar vidare med.
På NV är vi slutligen mitt i flyttstöket just nu –
efter påsk hittar ni oss på vårt nya kontor på
Virkesvägen 2 i Hammarby sjöstad. För er som inte
känner till området så är ”sjöstan” ett sanerat f.d.
industriområde som nu har en tydlig miljöprofil,
lockar besökare från hela världen och inspirerar till
nya, mer hållbara stadsdelar, bl.a. i Kina.

Detta är några nedslag av det vi pysslar med just
nu. Målet är detsamma som alltid; att skapa goda
förutsättningar för alla er som utför det faktiska
saneringsarbetet i Sverige – utan er når vi
ingenstans!
Med detta återgår jag till att varva beslut och
flyttförberedelser med mitt favvomantra;
Tillsammans framåt för en giftfri miljö!
Erika Nygren, enhetschef för Avfallsenheten på
Naturvårdsverket.

