EBH-bladet
Nyhetsbrev för oss som jobbar med EBH

Nr 2 • 2018

Nytt från Naturvårdsverket
Ökat bemyndigande
Naturvårdsverket har i somras fått en ändring i
vårt regleringsbrev från Regeringen för budgetåret
2018 som avser sakanslag 1:4, Sanering och
återställning av förorenade områden.
Ändringen innebär att vår bemyndiganderam, dvs.
vår möjlighet att besluta om bidragsfinansierade
saneringsprojekt på framtida års anslag, har ökats.
För anslagspost 1, Sanering och återställning av
förorenade områden (i huvudsak åtgärder och
utredningar) har vi nu en bemyndiganderam på
1,43 miljarder kronor, mot tidigare 1,03 miljarder
kronor.
Ökningen är såklart glädjande för oss på
Naturvårdsverket eftersom det ger oss ökad
möjlighet att redan i år arbeta mer långsiktigt. Vi
kan nu med god framförhållning besluta om flera
nya saneringsprojekt kommande år och fram till
2027. För anslagspost 5 som avser efterbehandling
av mark för bostadsbyggande uppgår
bemyndiganderamen liksom tidigare till 400
miljoner.
Erika Nygren Naturvårdsverket

Resultatkommunikation
I år har Naturvårdsverket påbörjat ett nytt sätt att
presentera resultaten av vårt miljöarbete. Så även
inom sanering av förorenade områden. Tanken är
att på ett lite bredare och lättillgängligt sätt
kommunicera vad vi gör och åstadkommer,
presenterat i bilder och text.
Strukturen på den särskilda webbsidan för detta är
fem ämnesvisa områden med var sin klickbar bild
och tillhörande rubrik, från vilken man sen når mer
information i text, kartor och grafer.
Syftet med varje område är att de ska ge en bra
men översiktlig bild av den delen av arbetet med
förorenade områden.

Från förorening till sanering för en giftfri miljö. Bild:
Naturvårdsverket

Målgrupperna är alla de som kommer i kontakt
med förorenade områden, både i sitt arbete och
privat. Det kan till exempel vara nytillträdda
kommunpolitiker och andra förtroendevalda, vilka
är högaktuella målgrupper i dessa eftervalstider.
Sidan för resultatkommunikation hittar du på
Naturvårdsverkets hemsida. Sprid gärna denna
information vidare till de ni tror har nytta av en
grundläggande inblick i vårt gemensamma arbete.
EBH-gruppen Naturvårdsverket

Miljökrav vid myndigheters upphandling av
efterbehandling av förorenade områden
Under 2019 planerar Naturvårdsverket att införa
att miljökrav ställs i de upphandlingar som görs
med bidrag från sakanslaget för efterbehandling
av förorenade områden.
Arbetet med att införa dessa miljökrav görs som
en miljömålsrådsåtgärd i samverkan med
Trafikverket, SGU och länsstyrelserna. Även
Upphandlingsmyndigheten är med och stödjer.
Genom att ställa miljökrav i de efterbehandlingar
som finansieras av statliga medel kan vi förutom
att sträva mot miljömålet giftfri miljö, även bidra
till att gynna andra miljömål. Exempelvis kan ökad
användning av teknik med högre miljöprestanda
bidra till att minska den direkta miljöpåverkan på
andra områden.

Utgångspunkten för hur dessa miljökrav kommer
se ut är de generella miljökrav som Trafikverket
tagit fram för sina upphandlingar av
entreprenader, i samarbete med städerna
Stockholm, Göteborg och Malmö. Ambitionen
framöver är att undersöka hur de generella
miljökraven för entreprenader kan anpassas och
kompletteras, så att de blir möjliga att tillämpa
inför efterbehandlingar.
Björn Johansson Naturvårdsverket

Utvärdering av arbetsprocesser inom
administration av EBH-anslaget
I dag finns ett väl inarbetat arbetssätt när det
gäller arbetet med avhjälpandeåtgärder
finansierade av staten genom EBH-anslaget. Olika
aktörer berörs i olika skeden under processen, från
inventering av förorenade områden till godkänd
ansökan samt i det viktiga tillsynsdrivna arbetet
med förorenade områden.
Vårt sätt att arbeta med anslaget har nu pågått
under ett antal år och därför såg vi på
Naturvårdsverket att det finns behov av att
utvärdera vårt arbetssätt för att se om vi arbetar
på rätt sätt eller inte och om det finns
effektiviseringar att göra. Då miljöarbetet står
under ständig förändring och mot bakgrund av att
både ambition och kompetens hos alla berörda
aktörer hela tiden utvecklas, ansåg vi att det fanns
skäl att utreda hur den samlade kompetensen
kommer miljöarbetet till godo. Vi ville därför skapa
oss en bild av alla styrkor och svagheter utifrån hur
vi arbetar idag, dvs. vad som fungerar - eller inte
fungerar - och vad det kan få för konsekvenser.
Fokus i utvärderingen är de arbetsuppgifter som
utförs av Naturvårdsverket och länsstyrelserna.
Under 2018 har Naturvårdsverket därför, i nära
samarbete med länsstyrelserna, låtit utföra en
utvärdering av arbetet med efterbehandling
finansierad av staten via Naturvårdsverkets 1:4anslag. Utvärderingen avgränsades till 1:4anslagets anslagsposter 1, 5 och 6. Anslagspost 1
avser sanering och återställning av förorenade
områden (i huvudsak åtgärder och utredningar)
och anslagspost 5 avser efterbehandling av mark
för bostadsbyggande. Anslagspost 6 avser arbetet
vid länsstyrelserna med tillsyn över förorenade
områden i syfte att öka inslaget av
privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder så att
det framtida behovet av bidragsfinansiering

minskar. Denna post disponeras av Länsstyrelsen i
Örebro län för fördelning till samtliga länsstyrelser.
Datainsamlingen i uppdraget har skett genom
dokumentationsgranskning och intervjuer. Totalt
har 30 personer från ett urval av länsstyrelser,
kommuner och statliga myndigheter intervjuats.
De konsulter som utfört utvärderingen har nu
kommit med sin rapport. Rapporten visar att
respondenterna generellt ser positivt på hur
administrationen av 1:4-anslaget fungerar.
Systemet upplevs som transparent och tydligt men
det finns även ett antal områden där det finns
anledning att se över systemet, och där det finns
en förbättringspotential. Resultatet av
utvärderingen kommer nu omhändertas
gemensamt av Naturvårdsverket och
länsstyrelserna i nära samverkan.
I skrivande stund pågår arbetet med att analysera
utvärderingen och detta underlag kommer också
att utgöra en viktig grund för det fortsatta
förändringsarbetet. ”Lågt hängande frukter” kan vi
komma att justera ganska omgående men för mer
långtgående förändringar får vi vara beredda på
att arbetet kan komma att ta lite längre tid.
Utvärderingen utgör en värdefull grund i vårt
utvecklingsarbete för ständiga förbättringar.
Jonny Riise Naturvårdsverket
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