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1. INNLEDNING 
 
Tildelingsbrevet er en ettårig kontrakt mellom departementet og etaten. I dette dokumentet 
tildeles etaten midler som skal samsvare med de resultatkrav, føringer og oppdrag som etaten 
skal prioritere det aktuelle året. Tildelingsbrevet er utgangspunktet for etatens rapportering 
gjennom året. Tildelingsbrevet må ses i sammenheng med etatsstyringsheftet og instruksen.       
 
Det vises til Prop. 1 S (2012-2013) og Stortingets innstilling og vedtak. Tildelingsbrevet gir 
de økonomiske rammene for 2013 og en nærmere beskrivelse av de nasjonale mål, 
resultatkrav, føringer og oppdrag som departementet spesielt ønsker å framheve. 
Departementet understreker at de områder som er omtalt i tildelingsbrevet ikke er 
uttømmende for hva Klima- og forurensningsdirektoratet skal arbeide med. Direktoratet har i 
tillegg omfattende funksjoner og krav til resultat som også skal utføres med god kvalitet. 
Dette er beskrevet i Instruks for virksomhets- og økonomistyring. Instruksen gir oversikt over 
Klima- og forurensningsdirektoratets rolle, myndighet og ansvarsområder og setter krav til 
systemer, rutiner og styringsprosesser. Departementet kan, ved behov, også be om 
rapportering på utvalgte områder omfattet av instruksen. Vi viser til omtale om rapportering 
under kap. 5. 
 
Det er viktig å se instruks for virksomhets-og økonomistyring og det årlige tildelingsbrevet i 
sammenheng. I tillegg beskriver Etatsstyringsheftet hvilke prinsipper som skal ligge til grunn 
for Miljøverndepartementets etatsstyring. Heftet redegjør for retningslinjene for 
styringsdialogen mellom departementet og etatene, herunder krav til aktørene.  Det er også 
viktig å påpeke at Reglementet for økonomistyring i staten og Bestemmelser om 
økonomistyring i staten ligger til grunn for styring av alle statlige virksomheter.  
 

2.  STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER 
Miljøverndepartementets faglige og administrative utfordringer både i et kortsiktig og 
langsiktig perspektiv er basert på prioriteringene i Prop. 1 S (2013-2013) og 
regjeringsplattformen.  
 
De største utfordringene på miljøområdet går på tvers av sektorer og/eller spesielle faglige 
tilnærminger. De må derfor faglig sett løses i fellesskap av blant annet naturvern- og 
forurensningssiden. En mer helhetlig og effektivt organisert forvaltning vil legge til rette for 
dette.  

Det stilles sterke krav til avdelingene i Miljøverndepartementet om helhetstenking, 
samhandling og felles politikk på tvers av avdelingsgrenser. Den kommende sammenslåingen 
av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet skal gi oss en 
bedre, mer effektiv og helhetlig gjennomføring av miljøpolitikken. Gjennom bedre 
samordning og felles ledelse vil det nye Miljødirektoratet gi miljøsakene større 
gjennomslagskraft, og forenkle og bedre styringsdialogen mellom departement og direktorat, 
og videre til fylkesmenn og kommuner. Alle avdelinger skal aktivt bidra med innspill på 
hverandres saksområder og samarbeide bredt. 

Miljøforvaltningen skal bruke medarbeidernes kompetanse mest mulig effektivt. Vi skal ha en 
tydelig overordnet ledelse, og det skal legges stor vekt på samarbeid og kunnskapsdeling for å 
legge til rette for faglig og personlig utvikling for den enkelte medarbeider.  
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Vi skal gjennomføre lederdrevet, systematisk og målrettet beredskapsarbeid for å hindre at 
samfunnskritiske hendelser oppstår i miljøvernsektoren, og for å ivareta sikkerheten til 
medarbeiderne. Ved kriser skal miljøforvaltningen være i stand til å drive effektiv 
krisehåndtering innen egen sektor, samt til å støtte andre sektorer ved behov. 
 
Miljøpolitikken må i større grad bli en del av andre departementers prioriteringer. 
Miljøverndepartementets rolle som pådriver i det sektorovergripende arbeidet skal prioriteres 
høyt. Det skal foretas en gjennomgang av de nasjonale målene i 2013 med sikte på å redusere 
antall nasjonale mål og forbedre målformuleringene uten at ambisjonsnivået i miljøpolitikken 
endres. I løpet av året vil Miljøverndepartementet også utarbeide beskrivelser av de ulike 
etatenes virkemidler og ansvar for oppnåelse av resultater på de nasjonale målene. Det vil 
komme ytterligere informasjon om dette arbeidet på et senere tidspunkt.   
 
Oppfølging av klimameldingen blir viktig i 2013, spesielt innenfor transportsektoren. Det skal 
legges fram en stortingsmelding om klimatilpasning i 2013. Målet med meldingen er å styrke 
samfunnets evne til å foreta rasjonelle tilpasninger til et klima i endring. 
Miljøverndepartementet skal arbeide for et økt ambisjonsnivå og økt fokus på betaling for 
utslippsreduksjoner i internasjonal klimapolitikk, gjennom arbeidet i klimaforhandlingene, 
klima- og skogprosjektet, Det grønne klimafondet og gjennom andre tiltak og arenaer. 

Miljøverndepartementet skal iverksette en særskilt satsing rettet mot de største byområdene, 
med fokus på framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt 
boligbygging.  

En styrking av de statlige retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging vil 
også være viktig, ikke minst for å nå målene om transport i klimameldingen, få en mer 
effektiv arealbruk og styrke sentrumsområdene i byer og tettsteder. Arbeidet med å 
effektivisere planprosessene vil bli prioritert, blant annet når det gjelder gjennomføring av 
viktige infrastrukturtiltak og boligprosjekter.  

Grunnleggende geografisk informasjon er en forutsetning for en god miljøpolitikk og 
arealforvaltning. I 2013 vil vi arbeide for å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig, og 
med vekt på tiltak som kan bidra til gratis eller billigere data enn i dag. Styrking av 
samarbeidet mellom stat og kommunene om et felles offentlig kartgrunnlag, bedre 
dokumentasjon og teknisk harmonisering av data og bruk av kostnadseffektive tjenester for 
elektronisk tilgang til data vil stå sentralt.  Arbeidet skal støtte opp om regjeringens 
digitaliseringsprogram. 

På miljøgiftsområdet blir den nye globale kvikksølvavtalen den viktigste enkeltsaken å følge 
opp i 2013 der en må sikre både enighet, ferdigstillelse samt oppfølging i perioden frem til 
ikrafttredelse. Arbeidet med kravstilling etter forurensningsloven har høy prioritet i 2013, 
inkludert ny gruvevirksomhet. Videreutvikling av miljøforvaltningen på 
radioaktivitetsområdet skal i 2013 særlig fokusere på avfallsbehandling og – mottak.  

Arbeidet med å avklare tiltak og virkemidler for å overholde NOx-forpliktelsene i 
Gøteborgprotokollen og Direktivet om nasjonale utslippstak skal prioriteres i 2013.  

Miljøverndepartementet skal skarpstille det bilaterale miljøsamarbeidet med Brasil, Sør-
Afrika, Kina og India for å styrke sammenhengen med konvensjonsarbeidet, særlig innenfor 
klimakonvensjonen, og for å hente ut synergieffekter mer generelt. I arbeidet med strategisk 
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videreutvikling av Olje for Utviklingsprogrammet, skal Miljøverndepartementet arbeide for å 
styrke integrasjon av miljø helhetlig. 

Arbeidet med miljøvern i nord- og polarområdene vil i 2013 fokusere på tilpasning av 
miljøforvaltningen til raske klimaendringer og økende aktivitet, og å styrke 
kunnskapsgrunnlaget for denne forvaltningen. Miljøvernsamarbeidet i Arktis, Antarktis og 
nordområdene skal bygge opp under dette.  

Klima-, luft- og kjemikaliepolitikken skal ha særlig høy prioritet i EØS-påvirkningsarbeidet i 
2013. Handels- og investeringsavtaler setter rammer for miljøpolitikken. Økende antall 
forhandlinger krever innsats for å sikre at miljø prioriteres høyt nok så avtalene gir størst 
mulig rom for en ambisiøs miljøpolitikk. Norge skal utnytte styreplassen i UNEP til å styrke 
UNEPs hovedoppgaver som kunnskapsgenererer, normskaper og politisk agendasetter. 

Arbeidet med å etablere nye utvalgte naturtyper og prioriterte arter, gjennomføre 
rovviltforliket og utvikle en miljøkvalitetsnorm for villaks, skal prioriteres i 2013. 
Nasjonalparkplanen og arbeidet med å etablere den nye modellen for lokal forvaltning av 
verneområder skal sluttføres. Det vil bli fokus på å utvikle en samlet strategi for framtidig 
vernepolitikk, herunder hvordan vi skal løse utfordringer knyttet til marint vern. Videre skal 
arbeidet med nasjonal handlingsplan om naturmangfold som er en oppfølging av vedtak fra 
partsmøtet i Nagoya under Konvensjonen om biologisk mangfold, prioriteres i 2013.  

Arbeidet med å sikre tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet fortsetter med full styrke, 
herunder oppfølging av økosystemutvalgets rapport som legges fram i august. 

Miljøverndepartementet skal videreføre og styrke sin rolle som koordinator for utvikling og 
gjennomføring av forvaltningsplaner for havområdene og ferskvann. Departementet skal bidra 
til en samlet og helhetlig tilnærming til økt utbygging av vindkraft, vannkraft, havenergi og 
andre energiformer, samt overføringsledninger. 

I 2013 vil Miljøverndepartementet prioritere arbeidet med ny stortingsmelding om 
kulturminnepolitikken. Meldingen, som viderefører ambisjonene fra St.meld. nr. 16 (2004-
2005) Leve med kulturminner, skal etter planen legges fram for Stortinget i vårDen vil 
inneholde en statusoppdatering per januar 2013 og en tydeliggjøring av politikken for de 
gjenstående utfordringene for måloppnåelse innen 2020. Meldingen vil også redegjøre for nye 
satsinger i kulturminnepolitikken framover, bl.a. kunnskap og kompetanse, verdiskaping, 
organisering og klima og kulturminner, herunder forhold knyttet til energieffektivisering i 
eldre bygninger. Miljøverndepartementet vil videre prioritere implementering av 
verdensarvpolitikken, arbeidet med og oppfølgingen av ny stortingsmelding om 
kulturminnepolitikken, igangsetting og gjenopptagelse av nominasjonsprosessene i 
henholdsvis Lofoten og Svalbard som verdensarv, samt arbeidet med Kunnskapsløftet. 
Kunnskapsløftet er et prosjekt som skal forbedre kunnskapsproduksjonen og styringsdata på 
kulturminneområdet, blant annet ved å øke den kommunale kompetansen, registrere lokale 
kulturminner, samt videreutvikle databasen Kulturminneportalen.  

Risikoanalyser 
Etatene skal orientere Miljøverndepartementet om hvilke områder de vil foreta risikoanalyser 
på i 2013. Denne orienteringen skal skje på etatsstyringsmøtet på våren. Det legges opp til å 
drøfte risikoanalysene på etatsstyringsmøtet til høsten.   
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Miljøverndepartementet arbeider med risikoanalyser på flere nivåer, blant annet i overordnet 
virksomhetsplan (OVP). I tillegg blir det gjennomført overordnede risikoanalyser på følgende 
mål i 2013: 

 
Nasjonalt resultatmål 10.10 Støyplagen skal reduseres med 10 pst. innen 2020 i 
forhold til 1999. 
 
Nasjonalt mål 6.4 Fredede bygninger, anlegg og fartøy skal ha ordinært 
vedlikeholdsnivå innen 2020. 
 
Nasjonalt resultatmål 4.5 Det skal årlig være 65 ynglinger av gaupe, 13 ynglinger av 
bjørn, 3 ynglinger av ulv og 850 – 1200 hekkende par av kongeørn. 

 
 

3. PRIORITERINGER FOR BUDSJETTÅRET 
 
Prioriterte områder som skal ha høy oppmerksomhet i budsjettåret 2013:  
 
Nytt Miljødirektorat  
Regjeringen vedtok 8. november 2012 å slå sammen Direktoratet for naturforvaltning (DN) 
og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) til en etat, kalt Miljødirektoratet, med virkning 
fra 1. juli 2013. Gjennom brev av 23.11.2012 ”Oppdragsbrev for sammenslåing – Direktoratet 
for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet” har de to etatene fått ansvaret for 
å følge opp de føringene som ligger i oppdragsbrevet. Beslutninger av vesentlig betydning, og 
saker hvor de to etatene har ulikt syn, løftes til departementet for avgjørelse. Departementet 
forutsetter at oppdraget løses samtidig  som direktoratenes faste, løpende oppgaver blir 
ivaretatt. 
 
Klima 
Klima- og forurensningsdirektoratet skal sørge for at hensynet til klimaendringene ivaretas 
innen direktoratets ulike arbeidsoppgaver. Klima- og forurensningsdirektoratet bør i 2013 ha 
særlig fokus på konsekvenser av klimaendringer. 
 
Oppfølgingen av klimameldinga vil ha særlig fokus i 2013. Arbeidet med oppfølging av 
klimameldingens punkter innen transport skal ha særlig høy prioritet.  
 
I tillegg vil det være fokus på arbeidet med ordningen for karbonpriskompensasjon og bistand 
i arbeidet med klimatilpasning herunder oppfølging av stortingsmelding om klimatilpasning 
og samarbeid andre relevante etater vil være viktig.  
 
Klima- og forurensningsdirektoratet skal bistå departementet i prosesser knyttet til 
internasjonalt klimaarbeid i 2013. Dette omfatter teknisk og faglig bistand til arbeidet med 
klimaforhandlinger, klima- og skogprosjektet og bilateralt miljøsamarbeid på klimaområdet.  
 
Ren luft 
Arbeidet med å avklare hvilke ytterligere tiltak og virkemidler som må gjennomføres for at 
Norge skal overholde NOx-forpliktelsene i Gøteborgprotokollen og NEC-direktivet skal 
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prioriteres høyt i 2013. Det samme gjelder EUs arbeid med å revidere den tematiske strategien 
for luftforurensning og direktivet om nasjonale utslippstak (NEC-direktivet). 
 
Miljøgifter 
Den nye globale kvikksølvavtalen som det ble enighet om i 2013 er det viktigste nye 
internasjonale virkemiddelet, i arbeidet med å utvikle internasjonalt regelverk for å regulere 
miljøgifter og andre helse- og miljøfarlige kjemikalier.  
Klima- og forurensningsdirektoratet skal bidra inn i arbeidet med kvikksølvforhandlingene 
og bistå med faglige råd og oppfølging i interimsperioden (frem til ikrafttredelse). 
 
www.miljøkommune.no 
Arbeidet med Miljøkommune.no skal  videreføres. Det er viktig at kommunene er i stand til å 
utføre sine myndighetsoppgaver innefor miljøvernmyndighetenes regelverk. 
Miljøkommune.no er et verktøy som skal bidra til at kommunene skal bli bedre i stand til å 
utføre disse oppgavene. 
 
Vannforvaltning 
Arbeidet med helhetlig vannforvaltning skal prioriteres høyt i 2013. Sentrale oppgaver for 
Klima-og forurensningsdirektoratet i 2013 vil være iverksetting av tiltak i egen sektor i  
henhold til vedtatte planer, identifisering av tiltak i nye planer, samt overvåking.  
 
Avfall 
Arbeidet med utvikling av avfallsfeltet skal  videreføres, herunder oppfølging av innspill til en 
avfallsstrategi, som vil fungere som nasjonal avfallsplan og inneholde et program for 
forebygging av avfall i tråd med krav i rammedirektivet for avfall. 
 
 
Resultatkrav og føringer til Klima- og forurensningsdirektoratet fordelt på resultat- og  
virkemiddelområde  

 
Nasjonalt mål 1.1: De marine økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og 
naturmangfold skal opprettholdes eller gjennom-rettes og danne grunnlag for verdiskaping 
gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester. 
Føringer:  

1. Bistå departementet med faglige råd i utarbeidelsen av melding til Stortinget om 
forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerak. 

2. Lede Faglig forum for helhetlig forvaltning av norske havområder etter det tidspunkt 
departementet vil bestemme etter fremleggelse av forvaltningsplanen for Nordsjøen og 
Skagerrak og følge opp øvrige tiltak i forvaltningsplanene innenfor direktoratets 
ansvarsområder. 

3. Prioritere og følge opp arbeidet med marin forsøpling i samarbeid med Direktoratet for 
Naturforvaltning.  
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Nasjonalt mål 1.2: Alt kystvann skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand eller godt 
økologisk potensial der dette er relevant innen 2020. 
Resultatkrav 

4. Ha startet gjennomføringen av vedtatte vannforvaltningsplaner innen eget 
ansvarsområde. Gjennomføringen skal ha slik framdrift at tiltakene så langt mulig er 
gjennomført innen utgangen av 2015. 

5. Innen eget ansvarsområde og sammen med Direktoratet for naturforvaltning bidra til at 
karakteriseringen blir kvalitetssikret innen 1. mai 2013.  

6. I samråd med Direktoratet for naturforvaltning lage overvåkingsprogrammer i henhold 
til vannforskriften. Det skal framgå hvilke av stasjonene som er i drift og som skal 
rapporteres til ESA. 

 
Føring 

7. Bidra i tiltaksanalysene med realistiske tiltak innen eget ansvarsområde i de kommende 
planene. 

8. Bidra i oppdatering av klassifiseringsarbeidet. 
 
 
Oppdragsliste 2013 – Levende hav og kyst 

 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes 
Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

1. Klima- og forurensningsdirektoratet skal, i samråd med 
Direktoratet for naturforvaltning og Norsk polarinstitutt, gi en 
vurdering av sentrale utviklingstrekk i internasjonalt 
havmiljøarbeid. Klima- og forurensningsdirektoratet og 
Direktoratet for naturforvaltning avgjør hvem som skal lede 
arbeidet og øvrig organisering. 
 

 
1. juni 2013 

2. På bakgrunn av vurderingen (oppdrag nr. 1) skal Klima- og 
forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning og 
utarbeide et forslag til hvordan de kan målrette sitt internasjonale 
havmiljøarbeid. 

1. september 2013 

 

 
 
Nasjonale mål  
2.2. Alle vannforekomster skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand eller godt 
økologisk potensial der dette er relevant i løpet av 2021. 
2.3. Ingen vannforekomster skal nedklassifiseres (bli dårligere) som følge av økt tilførsel av 
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næringssalter eller partikler i tråd med kravene i vannforskriften. 
2.12. De nasjonale tilførslene av næringssalter og partikler til ferskvann som er preget av 
overgjødsling eller nedslamming skal reduseres til et nivå som sikrer god kjemisk og 
økologisk tilstand innen utgangen av 2021.  

Resultatkrav 
For resultatkrav om vannforvaltingsplaner, se Resultatområde 1.  
 

9. Bidra, ved utvikling og praktisering av regelverk og oppfølging av 
vannforvaltningsplaner, til at avrenning fra landbruket minsker.  

 
Føringer 

For føringer om vannforvaltingsplaner, se Resultatområde 1.  
 
 
Oppdragsliste 2013 – Livskraftige elver og innsjøer 

 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes 
Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

1. Utkast til rapportering til ESA om iverksetting av tiltak i 
vedtatte vannforvaltningsplaner innen egen sektor. Arbeidet gjøres 
i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning.  
Klima- og forurensningsdirektoratet tar initiativ. 

Etter nærmere avtale 

2. Ferdigstille forslag til forskriftstekst for gjødselvareforskriften 
på de områder som omfattes av forurensningsloven, dvs del II og 
III i dagens forskrift, i samråd med Statens landbruksforvaltning 
og Mattilsynet.  

Etter nærmere avtale 

3.Levere ferdig utkast til endring i gjødselvareforskriften etter 
gjennomført høring. 

1. november 2013 

4. Fullføre revisjon av veileder for FMs behandling av 
akvakultursøknader – samarbeid med Direktoratet for 
naturforvaltning. 

Etter nærmere avtale 

5. Bistå Direktoratet for naturforvaltning med gjennomføring og 
oppsummering av høring av endring i vannforskrift på de deler 
som angår Klima- og forurensningsdirektoratets ansvarsområde. 

Etter nærmere avtale 

6. Bistå Direktoratet for naturforvaltning i ferdigstilling av 
revidert strategi for fremmede organismer i vann. 

I løpet av 2013 
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Nasjonalt mål 4.4: Areal brukt til skogbruk skal være forvaltet bærekraftig innen 2020. 

Føringer:  
10. Klima- og forurensningsdirektoratet blir ansvarlig myndighet for tilsyn av EU sin 

tømmerforordning på området import og omsetning av importert tømmer og 
treprodukter.Tilsynsvirksomheten skal, så  langt som  mulig, legges op på  samme   
måte  som  Klima- og forurensningsdirektoratets  øvrige   tilsyn  av produkter. 

 

 
 
Nasjonalt mål 7.1: Planlegging i kommunar, fylke og regionar skal medverke til at byer og 
tettstadar er berekraftige, attraktive og funksjonelt utforma med eit godt fysisk miljø som 
fremjar helse og livskvalitet.  
Føringer:   

11. Bistå departementet i  arbeidet med  utvikling av virkemidler i byer (se også omtale 
under resultatområde 10 Ren luft og resultatområde 11 Stabilt klima) som bidrar til å 
nå målet fra klimameldingen om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal 
tas av kollektiv, sykkel og gange. Et samarbeid med Statens vegvesen og 
Jernbaneverket bør vurderes i dette arbeidet. 

 
Oppdragsliste 2013 – Godt bymiljø 
 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes 
Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

1. Utarbeide oversikt og status over pågående bypakker (nye og 
reviderte), herunder hvor i prosess disse nå er.   1. mars 2013 

2. Gjøre en vurdering av lokale og regionale effekter av 
bypakkene (og KVU’er som danner grunnlag for bypakker), 
herunder areal-, klima- og miljøvirkningene, slik at 
konseptvalgutredninger og innretting av nye bypakker utformes i 
tråd med målet i klimaforliket og klimameldingen. Departementet 
skal gis bistand i slike saker ved behov.  

Avklares nærmere 

 
 

 
 
Nasjonale mål: 
9.1. Utslepp og bruk av kjemikaliar som utgjer ein alvorleg trussel mot helse og miljø skal 
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kontinuerleg reduserast med det målet å stanse utsleppa innan 2020.  
9.2. Risiko for at utslepp og bruk av kjemikaliar er årsak til skade på helse og miljø skal 
minimerast. 
9.3. Spreiing av miljøgifter frå forureina grunn skal stansast eller redusert vesentleg. 
Spreiing av andre helse- eller  
miljøfarlege kjemikaliar skal reduserast på bakgrunn av ei konkret risikovurdering.  
9.4. Sediment (botnmassar i sjø) som er forureina med helse- eller miljøfarlege kjemikaliar, 
skal ikkje medføre fare for alvorlege forureiningsproblem. 
Føringer: 

12. Prioritere virkemiddelvurderinger for de nyere stoffene på prioriteringslisten som ledd i 
å nå 2020 målet. 

 
Nasjonale mål: 
9.5. Utslepp, risiko for utslepp og spreiing av radioaktive stoff som kan forårsake helse- og 
miljøskade skal haldast på lågast mogleg nivå. Alt radioaktivt avfall skal handterast 
forsvarleg på godkjent måte. 
9.6. Veksten i mengda avfall skal vere vesentleg lågare enn den økonomiske veksten. 
9.7. Det blir teke sikte på at mengda avfall til gjenvinning skal vere om lag 75 pst. i 2010 
med ei vidare opptrapping til 80 pst., basert på at mengda avfall til gjenvinning skal aukast i 
tråd med det som er eit samfunnsøkonomisk og miljøvist fornuftig nivå. 
Føringer: 

13. På bakgrunn av innspill som er gitt til stortingsmeldingen om avfallspolitikken, bidra 
videre i arbeidet med en nasjonal avfallsstrategi .  

 
Nasjonale mål: 
9.8. Farleg avfall skal takast forsvarleg hand om og anten gå til gjenvinning eller vere sikra 
god nok nasjonal behandlingskapasitet.  
9.9. Genereringa av ulike typar farleg avfall skal reduserast innan 2020 samanlikna med 
2005-nivå. 
 
Føringer: 

14. Styrke etatssamarbeid i forvaltning og kontroll med farlig avfall, blant annet i lys av 
Riksrevisjonens rapport 

 
Oppdragsliste 2013 – Giftfritt miljø 

 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes 
Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

1. Gjennomføre det reviderte WEEE-direktivet i norsk rett. Eget oppdragsbrev 

2. Utarbeide dossier som grunnlag for nominering av deka-BDE til 
Stockholm-konvensjonen. 1. november 2013 

3. Gjennomføre oppdrag om revisjon/vurdering av 
forurensningsforskriften kapittel 20. 

31.januar 2013 

4. Spille inn forslag til indikator for målet om reduksjon av 
generering av farlig avfall i 2020. 

Eget oppdragsbrev 



 12 

5. Gjennomføre ny forordning om biocider. 

 
I henhold til frist i 
EØS-avtalen 

6. Forslag til kompenserende tiltak for å opprettholde høy 
innsamling av oljeholdig avfall ved eventuell innføring av 
mineraloljeavgift. 

15. januar 2013 

7. Gjennomgå  forskrift  og  prosedyrer  for drikkevareemballasje, 
jf. oppdrag  av 16. juli 2012. 

1. oktober.2013 med 
delrapportering 1. 
februar 

8.  Utrede konsekvenser av å gi kommunene rett til å pålegge 
 næringsaktører å knytte seg til avfallsinfrastruktur 
 

1. mars 2013 

 

9. Utrede endring av forurensningsloven § 34 – finansiering 
opprydding i forsøpling 
 

1. februar 2013 

 

10. Konsekvensvurdering av endringer i regelverket for beregning 
av avfallsgebyr 
 

Eget oppdragsbrev 

11. Oppdrag som springer ut av avfallsstrategien, som legges fram 
våren 2013 

Eget oppdragsbrev 

 
 
 

 
 
Nasjonale mål: 
10.1. Helse og miljø skal ikkje ta skade av luftforurensninger frå SO2, NOx, VOC, 
ammoniakk eller partikler. 
10.2. Dei årlege utsleppa av svoveldioksid (SO2) skal framleis haldast under 22 000 tonn. 
10.3. Dei årlege utsleppa av nitrogenoksid (NOx) skal maksimalt vere 156 000 tonn. 
10.4. Dei årlege utsleppa av flyktige organiske sambindingar (VOC) skal framleis haldast 
under 195 000 tonn. Dei årlege utsleppa frå heile fastlandet og norsk økonomisk sone sør for 
62. breiddegrad skal framleis haldast under 70 pst. av nivået i 1989 (dvs. 188 000 tonn). 
10.5. Dei årlege utsleppa av ammoniakk skal framleis haldast under 23 000 tonn. 
 
Resultatkrav: 

15. Fremskaffe faglig underlag for Norges arbeid med å overholde internasjonale 
forpliktelser om forurensende utslipp til luft (Gøteborgprotokollen og NEC-direktivet) 

16. Fremskaffe faglig underlag for arbeidet med å revidere EUs tematiske strategi for 
luftforurensninger og NEC-direktivet. 

 
 
 
Nasjonale mål: 
10.6. Døgnmiddelkonsentrasjonen av svevestøv (PM10) skal ikkje overskride 50 µg/m3 meir 
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enn 7 dagar pr. år. 
10.7. Timemiddelkonsentrasjonen av nitrogendioksid (NO2) skal ikkje overskride 150 µg/m3 
meir enn 8 timar pr. år. 
10.8 Forbruket av hydrofluorkarbon (HKFK) skal vere fasa ut innan 2010 
10.9 Det skal ikkje vere forbruk av halon, eller av nokon type klorfluorkarbon (KFK), 
tetraklormetan, metylkloroform og hydrobromfluorkarbon (HBFK) 
10.10. Støyplaga skal reduserast med 10 pst. innan 2020 i forhold til 1999. 
10.11. Talet på personar utsette for over 38 dB innandørs støynivå skal reduserast med 30 
pst. innan 2020 i forhold til 2005. 
 
 
Oppdragsliste 2013 – Ren luft 

 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes 
Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

1. Beskrive konsekvensene for Norge av  2012-revisjonen av 
Gøteborgprotokollen for fremleggelse i proposisjon om 
samtykke til ratifikasjon (miljønytte, tiltaksbehov og –
kostnader, gjennomføring av nye tekniske krav) 

Frist avklares når prosessen 
fram mot ratifikasjon er 
avklart. 

2. Sammen med andre etater og sentrale aktører, gjennomføre 
analyse av hvilke tiltak og virkemidler Norge bør gjennomføre 
for å overholde de internasjonale NOx-forpliktelsene. 

Frister vil bli spesifisert etter 
dialog 

3. Klima- og forurensningsdirektoratet fikk i brev datert 
05.05.2011 i oppdrag å utarbeide et forslag til innskjerpede 
grenseverdier i forurensningsforskriften kapittel  7 om lokal 
luftkvalitet, med tilhørende konsekvensvurdering. Det skal 
også utarbeides forslag til langsiktig helsebaserte mål, som 
viser når luftkvaliteten er tilfredsstillende.  

Det vises til oppdragsbrevet 
for nærmere beskrivelse. 
Klima- og 
forurensningsdirektoratet 
jobber videre med dette 
parallelt med å følge 
revisjonsarbeidet av 
luftkvalitetsdirektivene i EU 

4. Klima- og forurensningsdirektoratet har i 2012 oversendt 
svar på oppdrag gitt i brev datert 5. mai 2011 om å utarbeide 
en strategi for utvikling og etablering av modellverktøy som 
dekker ulike behov knyttet til luftforurensning. 

Videre arbeid avklares 

5. Utarbeide veiledningsmateriell til Retningslinjen om 
behandling av luft i arealplanlegging. 

Eget oppdrag blir gitt senere. 

6. Endre forurensningsforskriften kapittel 5 om innendørs 
støy. 

Eget oppdrag blir gitt senere.  

7. Gjennomføre EUs reviderte ozonforordning (forordning 
(EF) 2009/1005) i norsk rett, jf tildelingsbrevet for 2012. 
Oppdraget inkluderer å  sende forslaget på høring. 

1. juli 2013. 

8. På bakgrunn av informasjon fra Forsvaret skal Klima- og 
forurensningsdirektoratet, i samarbeid med Forsvarsbygg, 
utrede aktuelle endringer i retningslinje T-1442 for krav til 
støygrenser for skytebaner, særlig militære anlegg. 

1. oktober 2013  
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Nasjonale mål: 
11.1 Noreg skal overoppfylle utsleppsforpliktinga si med 10 prosentpoeng til 9 pst. under 1990-nivå. 

11.2. Noreg skal fram til 2020 ta på seg ei forplikting om å kutte dei globale utsleppa av klimagassar 
tilsvarande 30 pst. av Noregs utslepp i 1990.  

11.3. Som ein del av ei global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tek på seg store 
forpliktingar, skal Noreg ha eit forpliktande mål om karbonnøytralitet seinast i 2030. Det inneber at 
Noreg skal syte for utsleppsreduksjonar tilsvarande norske utslepp i 2030. 
Resultatkrav: 

17. Etablere og rapportere på et helhetlig system for å forbedre resultatoppfølging av 
målene om innenlandske utslippsreduksjoner. Spesielt måle effekten av tiltak og 
virkemidler i klimapolitikken, inklusive analyse av drivkrefter og trender (jfr. 
Klimakompasset og Klimatall).  

18. Følge med og føre oversikt over viktige resultater fra klimaforskningen og 
klimaovervåkingen, herunder ha kontakt med aktuelle forskningsmiljøer og spesielt 
Cicero i tilknytning til deres rolle på formidling. Resultatene skal rapporteres jevnlig til 
Miljøverndepartementet etter nærmere avtale. Klima- og forurensningsdirektoratet skal 
formidle klimakunnskap slik at den i størst mulig grad er relevant for 
politikkutformingen nasjonalt og internasjonalt. 

 
Føringer: 

19. Bidra til håndtering og videreutvikling av kvotesystemet,  
20. Igangsette og forvalte karbonpriskompensasjonsordningen 
21. Bistå departementet faglig i arbeidet med oppfølging av klimameldinga. 
22.  Samarbeid med Enova om klima- og teknologisatsingen 
23. Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning skal 

samarbeide om best mulig balanse mellom klimatiltak og hensyn til naturmangfold. 
 
Transport: Avgifter /drivstoffkvalitet 
Føringer: 

24. Bistå departementet med vurderinger og råd om drivstoff og drivstoffkvalitet og 
arbeidet med kjøretøyavgifter. Klima- og foruresningsdirektoratet skal ha kunnskap om 
utviklingen i EU innen dette området.   
 

Transport: Nasjonal transportplan - særlig vektlegging av økte kunnskap om byområder  
Føringer: 

25. Klima- og forurensningsdirektoratet skal ha god kjennskap til arbeidet med  Nasjonal 
Transportplan, og de konsekvenser forslaget har for klima- og miljø. Klif skal kunne 
bistå Miljøverndepartementet med faglige vurderinger i arbeidet med Nasjonal 
transportplan etter behov.   

26. En særlig innsats skal rettes mot arbeidet med å redusere utslipp i storbyområdene, jf. 
omtale under område 7, Godt bymiljø.   
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27. Klima- og forurensningsdirektoratet skal i 2013 også bistå departementet med 
kunnskap om transportmodeller og virkemiddelanalyser, herunder styrker og svakheter 
i disse analysene, som grunnlag for å vurdere virkemidler i ulike bypakker og 
konseptvalgutredninger. 

 
 Internasjonalt klimaarbeid 

28. Klima- og forurensingsdirektoratet skal som ledd i sitt ansvar på å koordinere norske 
prosesser knyttet til FNs klimapanels arbeid, særskilt forberede og formidle prosessen 
rundt publisering av femte hovedrapport. 

29. Bistå Miljøverndepartementet i arbeidet under Klimakonvensjonen og 
Kyotoprotokollen. Fokus i 2013 på bl.a ny avtale under Durbanplattformen, norsk 
forpliktelse under Kyotoprotokollen, retningslinjer for måling, rapportering og 
verifikasjon av klimagassutslipp og felles bokføringsregler fram mot 2020.  

30. I samråd med Miljøverndepartementet, koordinere og uarbeide ny 2-årig rapportering 
til Klimakonvensjonen for Biennial Reports i henhold til besluttede retninslinjer.  

31. Gi bidrag til Klima og skoginitiativets arbeid for reduserte utslipp fra avskoging og 
skogforringelse i utviklingsland (REDD+), med spesielt fokus på etablering av 
systemer for måling, rapportering og verifikasjon (MRV). 

32. Bistå i etablering av system for nasjonalt klimagassregnskap i Etiopia (MRV av 
klimagassutslipp fra skog, energi og jordbrukssektorene).  

33. Bistå Miljøverndepartementet med faglig arbeid på internasjonale klimainitiativer 
utenfor FNs Klimakonvensjon.  
 

Nasjonalt mål: 11.5. At samfunnet er mindre sårbart for klimaendringer og at Norges tilpassingsevne 
er styrket.  
 
Føringer: 

34. Det planlegges lagt fram en stortingsmelding om klimatilpasning tidlig 2013. Klima- 
og forurensningsdirektoratet bes følge opp eventuelle nye oppgaver som følger av 
meldingen.  

 
Oppdragsliste 2013 – Stabilt klima 

 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes 
Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

1. Handlingsplan for kortlivede klimadrivere. Jfr egen bestilling og tidsplan 
utarbeidet i 2011/2012, med 
frist 10. juni 2013. 

2. Faglig bidrag til internasjonale prosesser for kortlivede 
klimadrivere, herunder koalisjonen for kortlivede 
klimadrivere (CCAC). 

Eget oppdragsbrev. 

3. Utredning av forbud mot oljefyring (tentativt). Eget oppdragsbrev. 

4. Utredning i forbindelse med utvikling av av tverrsektoriell, 
nasjonal biogasstrategi. 
 

Eget oppdragsbrev.  

5. Forskrift om karbonpriskompensasjon. Gjennomført høring første 
kvartal 2013. 
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6. Ferdigstille rapporteringssystem for biodrivstoff med 
tilhørende veileder, og ivaretat at rapporteringsystemet tas i 
bruk ihht intensjonen  1.jaunar 2014.  

 

20. juni 2013. Ferdig 
oppdatert 
rapporteringssystem inkl. 
veileder o.a. informasjon 
ferdigstilt og offentliggjort. 

7. Oppfølging av skogtiltakene i klimameldingen, herunder 
miljøkriterier for skogplanting og øvrige skogskjøteselstiltak 
og utnyttelse av skogråstoff fra skogen til bioenergi. 

Eget oppdragsbrev. 

8. Bidra til gjennomføring av CO2-lagringsdirektivet i norsk 
rett - frister vil bli spesifisert etter dialog med Klima - og 
forurensningsdirektoratet. 
 

Frister vil bli spesifisert etter 
dialog. 

9. Implementering og oppfølging av nytt regelverk for F-
gassforvaltning.  
 

Avklares nærmere. 

 10. To ganger i året forberede faglig underlag til presentasjon 
av sentrale forskningsfunn i samråd med 
Miljøverndepartementet. 

Frister vil bli spesifisert etter 
dialog. 
 

 
 
 

 
 
Nasjonalt mål 2: Politikk og regelverksutvikling i EU/EØS vil resultere i høye miljøkrav og 
fremmer derfor en bærekraftig utvikling. 
Resultatkrav: 

35. Fremme økt faglig samarbeid gjennom bilaterale fond i miljøprogrammet der Klif er 
programpartner og andre miljøprogram innenfor Klifs fagområder under EØS-midlene. 

 
Nasjonalt mål 4: Rammevilkår for handel og investeringer skal gi rom for bruk av 
miljøpolitiske virkemiddel og fremme hensyn til miljø og en bærekraftig utvikling.  
Føringer: 

36. Bidra med faglig ekspertise i forbindelse med EFTA-forhandlingene med tredjeland 
bl.a. for å fremme handel med miljøvennlige varer, samt tilsvarende forhandlinger 
innenfor Verdens Handelsorganisasjon. Dette dreier seg særlig om å vurdere 
konseptuelt og rent praktisk ulike vareslag som foreslås for handelsliberalisering. 

 
Nasjonalt mål 5: Strategisk politisk dialog med samarbeidsland og bidra til å styrke disse 
landenes evne og vilje til å ta på seg og gjennomføre internasjonale forpliktelser.  
Føringer: 

37. Bidra til utvikling og oppfølging av prosjekter i Sør-Afrika om klima og 
havforvaltning. 
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38. Bidra til utvikling og oppfølging av prosjekter i Brasil knyttet til henhetlige 
forvaltningsplaner for havområdene og regulering av havforurensning. 

39.  Bidra til utvikling og oppfølging av prosjekter i India knyttet til ee-avfall og klima 
40. Følge opp prosjekt i Kina om integrert virkemiddelbruk overfor luftforurensning, følge 

opp prosjekt om klima/ utslippsregnskap, ivareta rollen som koordinator på norsk side 
for Kompetanseprosjektet samt følge opp treningsmodulen i Kompetanseprosjektet om 
industrikontroll. 

41. Delta i utvikling av miljøsamarbeidet med Myanmar. 
 

 
Nasjonalt mål 6: Utviklingspolitikken skal medvirke til en grønnere utvikling og til 
oppbygging av kapasitet og kompetanse til å forvalte miljø- og naturressurser. 
Føringer: 

42. Prioritet gis til gjennomføring av samarbeidet med land med institusjonsavtale; 
Uganda, Øst-Timor, Sudan, Sør-Sudan og Tanzania. Dernest bidra til oppstart og 
gjennomføring av samarbeidsprogram i Mosambik. I tillegg bidra til avsluttende 
aktiviteter i Bolivia og til begrensende aktiviteter i Irak. Deltakelse i andre land 
forutsetter at miljøforvaltningen har nødvendig kapasitet og at det er en helhetlig profil 
på samarbeidet. 
 

Nasjonalt mål 7: Avgrense påvirkning og risiko for påvirkning på miljøet i nord- og 
polarområdene som følge av menneskelig aktivittet.  

Føringer: 
43. Lede ACAPs prosjekt for å redusere utslipp av sot fra fyring i de arktiske landene. 
44. Lede prosjekter i arbeidsprogrammet for det norsk-russiske miljøvernsamarbeidet 

2013-2015 der Klima- og forurensningsdirektoratet er oppført som ledende instans på 
norsk side, og hvor det er avtalt med Russland å gjennomføre prosjekter. Klima- og 
forurensningsdirektoratet skal bidra inn i prosjekter i arbeidsprogrammet der 
direktoratet står oppført som deltaker. 

45. Lede arbeidet med økt innsats for å dokumentere de konsekvensene utslippene fra 
Petsjenganikel har for helse- og miljø i grenseområdene. 
 

 

 
 
Miljødata 
Resultatkrav: 

46. Rapportere på Miljøstatus.  
 
Føringer:  

47. Sørge for at status for nasjonale miljømål og indikatorer jevnlig oppdateres og er 
tilgjengelige på miljøstatus.no. Oppdatering av tall og fakta foretas av den institusjonen 
som er ansvarlig for dataene. Alle indikatorer som presenteres på Miljøstatus skal 
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oppdateres når nye data foreligger og senest innen 1. juni som underlag for blant annet 
Stortingsproposisjonenfor. 

48. I 2013 skal miljødataforumet samordne sluttføringen av prosjekt om geografisk 
miljøinformasjon og metadata i regi av Kartverket og felles IKT-løsning for 
indikatorene for nasjonale miljømål i regi av Klima- og forurensningsdirektoratet. 
Forumet skal foreslå og gjennomføre aktiviteter som er nødvendige for å få til en god 
dataforvaltning i miljøvernforvaltningen, herunder felles standarder for gjenfinning, 
bruk og forvaltning av miljødata. Klima- og forurensningsdirektoratet er sekretariat og 
etatene skal delta aktivt i samarbeidet i forumet og stille nødvendige ressurser til 
disposisjon.  

 
 

Oppdragsliste 2013 – Kunnskap og stedsdata 
 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes 
Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

1. Levere eventuelle forslag til endringer i sammensetningen av 
forskningsbevilgningene (forskningsprogrammer, 
basisbevilgninger m.m) og mellom forskning, overvåking og 
utredninger innen sitt ansvarsområde. 

15. mai 2013. 

2. Levere forslag til nye forsknings – og overvåkingssatsinger på 
eget ansvarsområde. 

15. desember 2013. 

 
 
 

 
 
 
Beredskaps- og sikkerhetsområdet  
Føringer: 

49. Innarbeide i planverk hvordan Miljøverndepartementet kan bruke etatens lokaler ved 
bortfall av MDs egne lokaler. 

 
Miljøforvaltningens ikt-strategi  
Føringer:  

50. I samarbeid med departementet, fortsatt se på mulighetene for bedre samordnet og 
koordinert forvaltning og felles arenaer for erfaringsoverføring rundt administrative 
løsninger.   

51. Etatene skal delta på to nettverksmøter for ikt-lederne som Statens Kartverk og Klima- 
og forurensningsdirektoratet koordinerer i 2013. 
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Fylkesmannen 
Føringer:  

52. Styringsdialogen med fylkesmannen skal gjennomgås med sikte på forenklinger og 
mindre detaljstyring. 

 
Miljøledelse 
Føringer:  
Alle statlige virksomheter skal ha et miljøledelsessystem, jf. Handlingsplanen for miljø- og 
samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Miljøpolitikken for statlige innkjøp av prioriterte 
produktgrupper er en obligatorisk del av miljøledelsessystemet i virksomheten. Regjeringen 
har i handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser vedtatt at 
rapportering på området skal styrkes. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for 
å effektivisere rapportering og få bedre oversikt over resultatet på området. Difi har utviklet 
en felles, enkel rapporteringsløsning for alle statlige virksomheter slik at overordnet 
departement lett kan få en oversikt over status i underliggende virksomheter. 
Miljøverndepartementet oppfordrer underliggende etater til å benytte det nye 
rapporteringssystemet MiljøRapp. Rapporteringsskjemaet og mer informasjon om ordningen 
ligger her: http://www.difi.no/artikkel/2011/01/hvordan-rapportere-om-fremdriften-av-
miljoarbeidet  
 
Offentlige anskaffelser 
I forbindelse med Handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelserskal 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) utarbeide miljøkriterier for prioriterte 
produktgrupper. 

Føringer: 
53. Bistå Difi etter behov med faglig innspill i arbeidet med miljøkriterier og veiledning 

for prioriterte produktgrupper.  
 
Kommunene 
Føringer: 

54. Videreføre arbeidet med Miljøkommune.no. 
 
 
Oppdragsliste 2013 – Regelverk og samfunnsplanlegging  
 

 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes 
Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

1. Forbruksrapport på kap. 1441 post 39, 69 og 79 etter nærmere 
avtale om utforming.  

Det skal rapporteres per 
31. april og 31. august 
2013 jf. frister for øvrig 
økonomirapportering. 

 2. Forbruksrapport på belastningsfullmakter som er gitt til 
fylkesmennene over kap. 1410, post 21. Det skal oversendes en 
oversikt over hva som er belastet på fullmaktene.  

Innen 6. januar 2014. 

http://www.difi.no/artikkel/2011/01/hvordan-rapportere-om-fremdriften-av-miljoarbeidet
http://www.difi.no/artikkel/2011/01/hvordan-rapportere-om-fremdriften-av-miljoarbeidet
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3. Kort rapport på sentrale områder ved utviklingen av 
virksomheten. 

Sammen med årsrapport. 

4. Rapporter til Miljøverndepartementet om deltagelse i og funn 
på øvelser. 

Etter avholdt øvelse. 

5. Innrapportere eventuelle sikkerhetstruende hendelser til MD. 
Det skal også rapporteres direkte til Nasjonal 
Sikkerhetsmyndighet (NSM) i tråd med rundskriv 1/11 fra 
NSM(datert 16.06.2011). 

Fortløpende. 

6. Ut fra ikt-strategiens struktur, gi tilbakemelding på de viktigste 
resultatene og utfordringene sett fra etatens ansvarsområder ved 
årets slutt.  Materialet vil være grunnlag for departements- og 
etatsledernes felles gjennomgang av ikt-utviklingen i sektoren.   

31. desember 2013. 

7. Oversende vurdering av behovet for endringer i reglene for 
tilskuddsordningene under kap. 1441 post 76, herunder behovet 
for forskriftsfesting av disse reglene, og eventuelt fremme forslag 
til MD om endringer i reglene eller utkast til forskrifter. 

31. desember 2013. 

8. Oversende vurdering av behovet for reglene for vrakpant 
under kap. 1441 post 75 sett i lys av forskriften på området og 
eventuelt endringer i dem. 

31. desember 2013. 

9. Fellesføringen fra FAD for 2013: ”Lov om forebyggende 
sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) gjelder for alle 
forvaltningsorganer som er i besittelse av skjermingsverdig 
informasjon eller objekt. Virksomheten skal sende en rapport om 
sikkerhetstilstanden til departementet. Rapporten skal følge 
disposisjonen under: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/samfunnssikkerhet-og-
beredskap/sub/mal-sikkerhetstilstand.html?id=710299.” 
 

I forbindelse med 
årsrapporten, alternativt 
halvårsrapporten  

10. Levere forslag til embetsoppdrag til fylkesmannen for 2014 
for noen utvalgte tema, jf møte om dette 25.januar 2013. Dette er 
et ledd i arbeidet med å forenkle dette dokumentet 

 

 
 

4. BUDSJETT OG FULLMAKTER 

4.1 Tildeling og budsjettforutsetninger 
Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med Proposisjon 1 til Stortinget (2012–2013), 
Stortingets forutsetninger og vedtatt budsjett. Midlene skal for øvrig disponeres i samsvar 
med bevilgningsreglementet, Reglement og bestemmelser for økonomistyringen i staten, 
instruks for virksomhets- og økonomistyring, og andre regler som er fastsatt for disponeringen 
av statlige budsjettmidler.  
 
Klima- og forurensningsdirektoratet skal sikre at strategisk fokus og prioriteringer av 
oppgavene er i tråd med politiske signaler og økonomiske rammebetingelser. Kravet til 
effektiv drift og ressursforvaltning omfatter også antall ansatte. Behovet for personalressurser 
forårsaket av nye og endrede oppgaver/tiltak skal løses innenfor tildelt ramme. 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/sub/mal-sikkerhetstilstand.html?id=710299
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/sub/mal-sikkerhetstilstand.html?id=710299
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I forbindelse med inndelingen i nye resultat- og virkemiddelområder må direktoratet lage et 
system slik at budsjetteringen internt kan fordeles på de nye områdene. Klima- og 
forurensningsdirektoratet skal i økonomirapporten fra 2013 rapporter på de nye områdene. 
 
Følgende midler tildeles i 2013 (beløp i kroner): 
 
Utgifter  
Kapittel/post Betegnelse Foreløpig 

Tildeling 2013 ( i 
tusen) 

1441   
01 Driftsutgifter 367 394 
21 Spesielle driftsutgifter 19 473 
22 Statlig ordning for frivillig kjøp av 

klimakvoter 
2 025 

39 Opprydningstiltak 17 162 
69 Opprydningstiltak 26 250 
71 Grunnstøtte til frivillige 

miljørganisasjoner og informasjon og 
kompetanseformidling om produksjon 
og forbruk 

2 188 

74 Miljømerking., miljøvennlig forbruk 
og forbruksinformasjon 

1 120 

75 Utbetaling av pant  for bilvrak 281 320 
76 Refusjonsordninger 50 000 
79 Opprydningstiltak 14 837 

Sum kapittel 1441  781 769 
 
Merknad: Det er holdt igjen 3,2 mill. kroner av bevilgningen under kap. 1441, post 01 
i.forbindelse med arbeid som utføres av Folkehelseinstituttet på vegne av Klima- og 
forurensningsdirektoratet. 
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Inntekter  

 
Kapittel/post Betegnelse Foreløpig 

Tildeling 2013 
4441   

02 Inntekter statlig ordning for frivillig 
kjøp av klimakvoter 

2 161 

04 Gebyr 35 259 
05 leieinntekter 354 
06 Gebyrer, miljøvernavdelingene 22 000 
07  Gebyrinntekter, kvotesystemet 10 600 
09 Internasjonale oppdrag 6 155 

Sum kapittel 4441  76 529 
 
Postomtale: 
 
Kapittel 1441 
 
Post 01 Driftsutgifter  

• Lønnskompensasjon i forbindelse med lønnsoppgjør utgjør 10 216 000 kroner.   
• Priskompensasjon på posten utgjør 1 692 000kroner. 
• 2, 5 mill. kroner er satt av til arbeidet med Miljøkommune.no. Av dette er 2 mill. 

kroner en styrking i forhold til 2012-budsjettet. 
• Posten er styrket med 20 mill. kroner til ny kompensasjonsordning for CO2. 
• Det er lagt inn midler til prosjekt om klimagassutslipp (samarbeid med LMD) på 1,9 

mill. kroner. Midlene har tidligere vært gitt som fullmakt. 
• Det er bevilget 1 mill. kroner til arbeidet med utslippsregnskap. 
• Posten er redusert med 5,5 mill. kroner som følge av nedjudtering av tidligere 

prognoser i forbindelse med F-gassforordningen. 
• Det er lagt inn 1 mill kroner på posten til Klima- og forurensningsdirektoratet sitt 

arbeid i nordområdene (midlene er tidligere gitt som fullmakt). 
 
Post 21, spesielle driftsutgifter 

• Posten skal dekke utgifter i forbindelse med utredninger og kan også dekke lønn til 
midlertidige ansatte som er knyttet til faglige prosjekter. 

• Priskompensasjon på posten utgjør 663 000 kroner. 
• Det er overført 800 000 kroner til arbeidet med miljøgifter. Midlene er tidligere gitt i 

fullmakt, og er av ettårig karakter. 
• Det er lagt inn 815 000 kroner til arbeidet med klimagassutslipp fra skog. 

(samarbeidsprosjekt med LMD). Midlene er tidligere gitt som fullmakt. 
• Posten er redusert med  2,9 mill. kroner (utslippsregnskap, CO2-håndtering og lokalt 

klimarbeid) i forhold til 2012 budsjettet. 
• Det er satt av 2 mill. til landbruk og akvakultur på posten. 
• 5,5 mill. kroner til arbeid med helhetlig forvaltning av norske havområder. 
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Post 75, Utbetaling av pant for bilvrak 
• Posten er økt med 60 mill. kroner  i forhold til bevilgningen for 2012, som følge av at 

vrakpanten er økt med 500 kroner pr. vrak. 

4.2 Tildeling fra andre kapitler og poster 
 
Klima- og forurensningsdirektoratet kan i tillegg disponere midler over følgende 
kapitler: 
 
Kapittel/post Betegnelse Fullmakt for 2013 

til å belaste med 
inntil:  

1400/21 Spesielle driftsutgifter 7 600 
1410/21 Overvåking 82 207 
1427/70 Tilskudd til vannmiljøtiltak 4 000 
 
 
Kapittel 1400 post 21 Spesielle driftsutgifter 
På kap. 1400, post 21  stilles det 7 mill. kroner til disposisjon til nødvendige utredninger i 
arbeidet med helhetlig forvaltning av norske havområder. Midlene skal bl.a. dekke eventuell 
utvikling av et kartverktøy for arealdelen av de helhetlige forvaltningsplanene. Videre stilles 
det inntil 0,6 mill. kroner til disposisjon til tiltaksrettet overvåkning i vannregionene.  
 
Kapittel  1410 post 21 Miljøovervåkning og miljødata 
På kapittel 1410, post 21 stilles 82,207 mill. kroner til disposisjon.  Bevilgningen til Klima- 
og forurensningsdirektoratet er økt med 1,5 mill kroner. Midlene skal benyttes til styrking av 
arbeidet med klima- og miljøgiftsovervåkingen. Videre er 16,4 mill. kroner øremerket til  
basisovervåkning som oppfølging av vanndirektivet. Midlene skal disponeres i samråd med 
Direktoratet for naturforvaltning.  
Klima- og forurensningsdirektoratet bes i 2013 utbetale 41 929 US dollar til Konvensjonen om 
langtransportert luftforurensning til finansiering av kjerneaktiviteter som ikke dekkes av 
EMEP-protokollen, i henhold til vedtak fattet av konvensjonens styringsorgan (EB).  
Det må være dialog mellom Miljøverndepartementet og Klima- og forurensningsdirektoratet 
angående luftmålestasjoner for å sikre pålagt overvåking under EUs direktiv om luftkvalitet. 
 
Midlene til miljøovervåking skal dekke utgifter til: 
• Miljøovervåking og miljøstatistikk, herunder kvalitetssikring, metodeutvikling et cetera. 
• Arbeidet med standardisering av metoder knyttet til innsamling og bearbeiding av 

miljødata.  
• Formidling av resultatene fra miljøovervåkingen, først og fremst gjennom Miljøstatus på 

Internett. 
• Midler som skal benyttes til fellesoppgaver for direktoratene, dekkes over Klima- og 

forurensningsdirektoratets budsjett (Miljøstatus på Internett, fylkesmennene, 
Miljøreferanser, kvalitetssikring og standardisering). 

• Klima- og forurensningsdirektoratet må ivareta finansieringen av miljøstatistikk og 
KOSTRA på vegne av miljøforvaltningen innenfor sin budsjettildeling. Når det gjelder 
KOSTRA omfatter dette de kostnadene Statistisk sentralbyrå har i forbindelse med drift 
av Miljøverndepartementets grupper i KOSTRA, gruppen for vann, avløp og renovasjon 
og gruppen for natur, nærmiljø og kulturminner. Ved prioritering av midlene til 
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miljøstatistikk for øvrig, skal Klima- og forurensningsdirektoratet sørge for at behov fra 
andre etater tas med i betraktningen. Dette kan også gjelde behov i forbindelse med 
utvikling av bymiljøindikatorer.  

• Midlene til tareskog samt generell forurensningsovervåking er videreført. 
• Midlene til klimaovervåking i Arktis- Zeppelin (gjennomføring av ozonmålinger og 

målinger av naturlig ultrafiolett (UV) stråling langt nord for å kunne overvåke ozonlaget 
over Arktis, og oppdage eventuelle hull) er videreført under denne posten. 

 

4.3 Delegering av budsjettmessige fullmakter 
 
Klima- og forurensningsdirektoratet delegeres myndighet til: 
1.   Med hjemmel i Finansdepartementets rundskriv R-110, punktene 2.7.1 og 2.7.2 

bemyndiger Miljøverndepartementet virksomheten for 2013 til å benytte 
unntaksbestemmelsene i bevilgningsreglementet som er omtalt i nevnte rundskriv. Den 
fullstendige bemyndigelsen framgår av teksten i rundskriv R-110 og gjelder:  

 a. å foreta nettobudsjettering ved utskifting av utstyr, 
 b. overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, 
 c. overskridelse av investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under  

 driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel, 
 d. overskridelse av driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende  innsparing i 

de tre påfølgende budsjetterminer, og 
 e.  inngåelse av leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret.  
2.  I tillegg til den generelle merinntektsfullmakten i henhold til unntaksbestemmelsene i 

Bevilgningsreglementet delegeres også etaten myndighet til å overskride bevilgningene 
under:  

 a. kapittel 1441 post 01 mot tilsvarende merinntekter under kapittel 4441 postene 04, 05, 
06 og 09 og kapittel 1441, post 22 mot tilsvarende merinntekter under kapittel 4441 post 
02. 

  
 Fullmakt til å inngå forpliktelser: 
Klima og forurensningsdirektoratet gis fullmakt til å inngå forpliktelser for fremtidige år til å 
kjøpe inn materiell og til å gi tilsagn om tilskudd ut over bevilgningen under kapittel 1441, 
postene 39, 69 og 79 til oppryddingstiltak, Den samlete rammen for  nye forpliktelser og 
gammelt ansvar må ikke overstige 25 mill. kroner. Jamfør innstilling 9 S ( 2012-2013) 
romertallsvedtak VII. 

5. STYRINGSKALENDER OG RAPPORTERING 
Retningslinjene for rapportering sendes ut som egen sak. 
 
Rapportene skal foreligge minst to uker før etatsstyringsmøtene. Resultatrapportering skal 
skrives inn med kursiv i tildelingsbrevet. Klima- og forurensningsdirektoratet skal rapportere 
på prioriteringene for budsjettåret, lage en samlet oppsummering under det enkelte resultat- 
og virkemiddelområde og rapportere på resultatkravene ved rapportering per 31. august og 31. 
desember i 2013. Det er ikke behov for å rapportere på føringer all den tid det ikke er avvik 
som departementet bør informeres om. Det rapporteres på nasjonale mål i forbindelse med 
Prop. 1 S. Status på nasjonale mål skal også rapporteres til miljøstatus.no. Departementet kan, 
ved behov, også be om rapportering på utvalgte områder omfattet av instruksen. 
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Frister for rapporteringer i 2013 er: 

Avviksrapportering 16. mai 2013 
Foreløpig årsrapport 20. september 2013  
Endelig årsrapport 4. februar 2014  
 

Vi minner også om at etatene årlig skal rapportere på nærmere spesifiserte data vedrørende 
personell og utgifter under postene 01 og 21. Frist for denne rapporteringen for 2013 er 1. 
mars 2013. 

6. MØTEPLAN  

Møtedato
  

Møtetype Punkter til dagsorden Frist for saker 

25.2.2013 
kl. 13-15 

Kontaktmøte   

? Fylkesmannsmøte   
3.4 Etatslederkonferanse   
16.4.2013, 
kl 12.30-
15.30 

Halvårsmøte 
 

- Rapportering 2012 
- Aktuelle mediesaker 

1.halvår 
- Store, viktig enkeltsaker 
- Budsjett 2013 og RNB-

saker 
- Klifs budsjettinnspill 2014, 

rammefordelingsforslaget 

Frist for oversendelse 
av 8. mars 2013 
(avtalt utsatt frist) 

1/7  Nytt direktorat – avventer videre 
møter 

 

14. 10 Etatslederkonferanse   
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7. OVERSIKT OVER ETATENES KOORDINERINGSANSVAR 
Vi viser til prosjekt om etatenes koordineringsansvar. Nedenfor følger oversikt over etatenes 
koordineringsansvar for fellesoppgaver innen miljøforvaltningen i 2013: 
 
Reelle koordineringsoppgaver 
Direktoratet for naturforvaltning: 

• Rammedirektivet for vann  
• Koordinering og styring/instruksjon av fylkesmannen 

 
Tekniske koordineringsoppgaver   
Direktoratet for naturforvaltning: 

• Sammenstilling av etatenes innspill til Sysselmannen på Svalbard 
Riksantikvaren: 

• Fotoarkiv 
Klima- og forurensningsdirektoratet: 

• Miljøovervåking/miljødata/miljørapportering (Miljøovervåking, Standardisering av 
miljødata, Kvalitetssikring av miljødata, samarbeidsavtale med Statistisk sentralbyrå, 
samarbeidsavtale med EEA) 

• Miljøstatus  

Norsk Polarinstitutt: 
• Miljøovervåkingen (MOSJ) på Svalbard eller Jan Mayen 
• Klima-NorACIA – norsk oppfølging av ACIA 

 
På omgang etter eget initiativ: 

• Bilateralt miljøsamarbeid med Russland 
 
For øvrig forutsetter departementet at etatene samarbeider på områder der dette er naturlig og 
praktisk, selv om ingen av etatene er gitt et koordineringsansvar. Samarbeid om en oppgave 
innebærer blant annet å drøfte felles problemstillinger, ta initiativ, arrangere møter, sende 
hverandre innspill, utveksle synspunkter, erfaringer et cetera. 
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