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Tilleggsbestilling til oppdrag 7: Miljø og klimatilpasning  

 
Samferdselsdepartementet viser til bestilling av oppdrag 7: Miljø og klimatilpasning til 
Nasjonal transportplan av 7. november 2019 og etatenes bevarelse på oppdraget av 13. 
februar 2020. 
 
Vi viser til at det i oppdraget bes om at sentrale myndigheter, som Miljødirektoratet, Senter 
for oljevern og marint miljø, Riksantikvaren, Sjøfartsdirektoratet og Norges vassdrags- og 
energidirektorat involveres i dette arbeidet. Vi kan ikke se at dette har blitt gjort og ber 
etatene om å involvere sentrale myndigheter i tråd med oppdraget.  
 
I tråd med oppdraget ønsker vi en koordinert tilbakemelding. Der virksomhetene har ulike 
faglige vurderinger, ber vi om at dette kommer frem i svaret.  
 
Vi ber virksomhetene vurdere om det er mulig å være mer konkrete på hva kostnadene er 
ved tiltak for å redusere plastforurensning.  
 
Vi ber virksomhetene vurdere om det er mulig å være mer konkrete på behov for virkemidler 
rettet mot lokal luftforurensing fremover. I den grad virksomhetene er ansvarlige for aktuelle 
virkemidler i dag ber vi om en vurdering av hvilke virkemidler som bør prioriteres for å sikre at 
grenseverdiene og nasjonale mål for luftkvalitet oppfylles. Videre ber vi om en vurdering av 
nytte og kostnader for aktuelle tiltak. 
 
En avgjørende forutsetning for at naturen også i fremtiden skal kunne sikre rent vann, rikt 
artsmangfold og motstandsdyktighet mot klimaendringer og nok mat vil et overordnet mål 
være å bevare og ev. reetablere den blågrønne infrastrukturen og de funksjonene den 
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Side 2 
 

ivaretar. Det viktigste som kan gjøres for å oppnå dette, vil være å sikre en langsiktig 
ivaretagelse av de overordnede sammenhengene i naturen som gir mulighet for etablering 
av spredningsveier for både planter og dyr. Med utgangspunkt i denne tilnærmingen ber vi 
etatene utrede hvordan dette rent metodisk kan tilpasses nåværende praksis for å ivareta 
naturmangfold ved planlegging av ny infrastruktur. 
 
Etatene leverte en rapport om støy den 28.11.2019. Dette var en felles bestilling fra KLD, 
HOD og SD. Som grunnlag for NTP ønsker vi at det det beregnes samfunnsøkonomiske 
kostnader for de ulike tiltakene i rapporten. Og at det lages en felles sammenstilling. Dette 
innarbeides i det felles svaret på oppdrag 7.    
 
Vi ber om at besvarelsen sendes Samferdselsdepartementet innen 1. juni 2020.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Per-Andre Torper (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Line Klethagen 
underdirektør 
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Avinor AS 
Bane NOR SF 
Jernbanedirektoratet 
Kystverket hovedkontoret 
Nye Veier AS 
Statens vegvesen 
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