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1. INNLEDNING 

 
Det vises til Prop. 1 S (2011-2012) og Stortingets innstilling og vedtak. Den nye virkemiddel- og 
resultatområdestrukturen i budsjettet for 2012 gjenspeiles i tildelingsbrevet, og vil bli lagt til 
grunn i alle styringsdokumenter. Tildelingsbrevet gir de økonomiske rammene for 2012 og en 
nærmere beskrivelse av de mål, føringer, krav og oppdrag som departementet spesielt ønsker å 
framheve. Departementet understreker at de hovedområder som er omtalt i tildelingsbrevet 
ikke er uttømmende for hva Klima- og forurensingsdirektoratet skal arbeide med. Direktoratet 
har i tillegg omfattende funksjoner og krav til resultat som også skal utføres med god kvalitet.  
 
Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring gir oversikt over Klima- og 
forurensningsdirektoratets rolle, myndighet og ansvarsområder og forutsetninger for og krav til 
systemer, rutiner og styringsprosesser.  
 
Oppbyggingen og strukturen i tildelingsbrevet er vesentlig endret i forhold til tidligere. 
Økonomiinstruksen er blitt utvidet til også å omfatte virksomhetsstyring og inneholder nå en 
oversikt over Klima- og forurensningsdirektoratets ansvar, rolle og myndighetsområder. Det er 
viktig å se instruks for virksomhetsstyring og økonomi og det årlige tildelingsbrevet i 
sammenheng. Departementet kan, ved behov, også be om rapportering på utvalgte områder 
omfattet av instruksen.  
 
Vi viser til omtale om rapportering under kap. 5. 
  

2.  STRATEGISKE UTFORDRINGER OG MÅL 

2.1  Miljømyndighetenes overordnete strategier og prioriteringer 

Miljøverndepartementets faglige og administrative utfordringer både i et kortsiktig og 
langsiktig perspektiv er basert på prioriteringene i Prop. 1 S. (2011-2012) og 
regjeringsplattformen. 

Forskning, kartlegging, overvåking, miljøstatistikk og ulike former for rapportering, nasjonalt 
og internasjonalt, skal sikres, slik at vi får den kunnskapen vi har mest bruk for og utnytter den 
på en effektiv og konstruktiv måte. Miljøinstituttene skal sikres kompetanse, kapasitet og utstyr 
til å møte miljøforvaltningens behov. Kunnskap skal stå sentralt i alle beslutningsprosesser. 
Miljøforvaltningen må bidra til at resultater fra forskningen formidles på en god og forståelig 
måte.  Miljø- og kartdata skal være basert på oppdatert kunnskap.  Data fra miljøforvaltningens 
ulike fagområder skal kunne sammenstilles og formidles med kvalitet og troverdighet og enkelt 
deles med omverdenen. Arbeidet med samordning av miljødata og oppdatering av ”Miljøstatus 
Norge” skal fortsatt intensiveres, og ny resultatområdestruktur skal være grunnlaget for 
strukturen i miljøstatus.no. Miljøstatus er foretrukket kilde til kunnskap om miljøets tilstand og 
utvikling. 

En offensiv miljøpolitikk avhenger også av vår evne til å skape forståelse for saksområdet, og å 
gjøre miljøpolitikken interessant for folk flest. Miljøforvaltningen skal arbeide mer med 
miljømobilisering og kommunikasjon, og legge større vekt på å kommunisere bedre og mer 
effektivt med; den delen av befolkningen som er interessert og har en åpen holdning til 
saksområdet, barn, ungdom, skolesektoren, næringslivet og kommunene. 
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Vi skal forsterke og samordne innsatsen overfor kommunene i deres rolle som 
myndighetsutøver på plan- og miljøområdet. Nettportalen ”Miljøkommune.no” skal lanseres 
våren 2012. 

Miljøverndepartementet skal videreutvikle arbeidet med felles elektroniske kartgrunnlag og 
følge opp ny geodatalov med plikt til deling av aktuell miljø- og geodatainformasjon mellom 
samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Norge Digitalt arbeidet skal sees i 
sammenheng med videreutviklingen av areal- og miljødata. 

Planleggingen etter plan- og bygningsloven skal bli et bedre redskap for utviklingen av 
samfunnet, og arealpolitikk og planlegging i kommuner, fylker og regioner skal bidra til å 
oppfylle nasjonale og internasjonale miljømål, og skje i tråd med nasjonal politikk. 

Utviklingen i fjellområdene, strandsonen langs sjø og vassdrag, bymarker og grøntarealer i 
byene skal ha spesiell oppmerksomhet i arealpolitikken.  

Miljøverndepartementet skal bidra til en helhetlig satsing på by- og tettstedsutvikling. En 
ytterligere satsing på samordnet areal- og transportplanlegging skal bidra til mer kompakt 
byutvikling, prioritering av kollektivtransport, sykkel- og gangvei, lavere klimagassutslipp og 
bedre bymiljø.   

Miljøverndepartementets rolle som pådriver i det sektorovergripende arbeidet skal prioriteres 
høyt slik at miljøpolitikken i større grad blir en del av andre departementers prioriteringer.  

Kunnskap om sammenhengen mellom virkemidlene og konsekvensene av  energi- og 
klimapolitikken, herunder konsekvensene for andre miljøverdier som naturmangfold, 
kulturminner og landskap m.v., skal styrkes. Miljøverndepartementet skal være pådriver for at 
energipolitiske valg har en tydelig positiv klimapolitisk forankring og samtidig medfører minst 
mulig andre negative irreversible miljøkonsekvenser. I tillegg til arbeidet under de globale 
miljøavtalene skal Miljøverndepartementet arbeide for å sikre at andre internasjonale avtaler, 
slik som handels- og investeringsavtaler/regelverk og utviklingen av EØS’ indre marked støtter 
opp om miljømålene. Deltakelse i og erfaring fra utvalgte internasjonale fora skal brukes 
strategisk for å fremme og forsterke norsk og internasjonal miljøpolitikk.  

Miljøverndepartementet skal aktivt medvirke til en ambisiøs miljøpolitikk i EU og 
regelverksutvikling i EU/EØS. Miljøverndepartementet vil også bruke øvrige internasjonale 
miljøfora (nordisk, OECD, UNEP, CDS og GEF) og samarbeidsavtalene med Kina, India, Sør-
Afrika og Brasil strategisk.  

Miljø skal integreres på en god måte i utenriks- og utviklingspolitikken, blant annet med vekt på 
kapasitetsbygging i miljø og ressursforvaltning i utviklingsland. Departementet skal legge til 
rette for økt kunnskap om klima og miljø i nord- og polarområdene, som grunnlag for 
forvaltning, klimatilpasning og samfunnsplanlegging i nord. Miljøforvaltningen på Svalbard skal 
styrkes.  

Avdelingene og etatene skal aktivt medvirke til å løse de dilemmaer vi står overfor i arbeidet 
med klima, lokale miljøproblemer og naturmangfold.  

Det skal legges fram en ny stortingsmelding med vurdering av klimapolitikken og behov for 
endrede virkemidler i 2012. Oppfølging av den offentlige utredningen om samfunnets sårbarhet 
og behov for tilpasning til klimaendringene står sentralt framover.  

Å sikre naturmangfoldet nasjonalt og internasjonalt er høyt prioritert. Alle etatene må anvende 
naturmangfoldlovens kapittel II om alminnelige bestemmelser for bærekraftig bruk på alle 
vedtak som berører natur. Arbeidet med å etablere nye utvalgte naturtyper og prioriterte arter, 
gjennomføre rovviltforliket og innføre miljøkvalitetsnormer for villaks skal prioriteres i 2012. 
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Det skal være økt framdrift i arbeidet med marin verneplan, og nasjonalparkplanen og 
implementering av ny modell for lokal forvaltning av verneområder skal avsluttes. 
Kunnskapsgrunnlaget skal styrkes, og arbeidet med å sikre at verdien av naturmangfoldet og 
økosystemtjenestene vurderes som en del av vår nasjonalformue blir viktig.      

Arbeidet med å sikre en helhetlig og økosystembasert forvaltning av kyst- og ferskvann og 
havområdene skal prioriteres høyt. Miljøverndepartementet skal videreføre og styrke sin rolle 
som koordinator for utvikling og gjennomføring av forvaltningsplanene for havområder og for 
ferskvann og kystvann. Departementet skal bidra til en samlet og helhetlig tilnærming til økte 
inngrep som følge av økt utbygging for produksjon av energi (vindkraft, vannkraft, havenergi 
og andre energiformer), samt overføringsledninger.  

For å stimulere og legge til rette for et aktivt friluftsliv for alle skal det legges økt vekt på 
friluftsliv som element i det forebyggende helsearbeidet. Utvikling av en Nasjonal 
handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder  vil gi bedre grunnlag for å 
få til en helhetlig satsing på og tilrettelegging for  friluftsliv.  

Som del av arbeidet med å redusere utslipp av miljøgifter vil Miljøverndepartementet aktivt 
medvirke til å styrke EU/EØS-regelverk og internasjonale avtaler for miljøgifter, 
ozonreduserende stoffer og farlig avfall.  Forurensningsloven og produktkontrolloven skal 
følges opp, herunder videreutvikle regelverket på nødvendige områder for å redusere risiko fra 
helse- og miljøfarlige kjemikaler og gjennomføre kjemikaliepolitikken.  

Miljøverndepartementet skal gjennom forurensningsloven og videreutvikling av virkemidlene i 
avfallspolitikken bidra til å minimere skadelige utslipp fra avfallsbehandling, øke utnyttelsen av 
ressursene i avfallet og øke innsamlingen av farlig avfall.  

Miljøverndepartementet skal sørge for effektiv gjennomføring av nytt regelverk for radioaktiv 
forurensning og radioaktivt avfall og bidra til å redusere risikoen for radioaktiv forurensning av 
norske områder fra kilder i utlandet. 

Ny stortingsmelding om kulturminner og kulturmiljø skal tydeliggjøre kulturminnepolitikken. 
Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på som fellesressurs og som 
grunnlag for kunnskap, opplevelser og verdiskaping. Miljøverndepartementet har tatt initiativ til 
å utarbeide en nasjonal verdiskapingsstrategi. I dette arbeidet, som vil kreve et nært samarbeid 
mellom flere departementer, skal sammenhengen mellom kulturminner og natur gis særlig 
prioritet. 

Miljøverndepartementet har ansvaret for matrikkel og grunnbok, og skal sørge for ensartet og 
pålitelig eiendoms- og rettighetsregistrering, slik at nødvendige eiendomsopplysninger bidrar 
til viktig statistikk, sikker omsetning og pantsetting av fast eiendom og unngå fremtidige 
rettstvister knyttet til eiendomsgrenser og eiendomsrett. 

Miljøforvaltningen skal bruke medarbeidernes kompetanse mest mulig effektivt innenfor 
eksisterende ressurser. Det skal legges stor vekt på samarbeid og kunnskapsdeling, faglig og 
personlig utvikling for den enkelte medarbeider og tydelig overordnet ledelse. Rekruttering av 
nye medarbeidere skal ha høy prioritet i miljøforvaltningen for å sikre rett bemanning og 
kompetanse. Beredskaps- og sikkerhetsarbeidet skal ha høy prioritet. 

 

Risikoanalyser 

Etatene skal orientere Miljøverndepartementet om hvilke områder de vil foreta risikoanalyser 
på i 2012. Denne orienteringen skal skje på etatsstyringsmøtet på våren. Det legges opp til en 
drøfting på etatsstyringsmøtet til høsten om analysene, risiko og vesentlighet.  
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3.  FORVENTNINGER TIL KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 
FOR BUDSJETTÅRET  

 
Prioriterte områder som skal ha høy oppmerksomhet i budsjettåret 2012:  
 
Klima 
Klima- og forurensningsdirektoratet skal følge opp Regjeringens klimapolitikk. Det innebærer 
et ansvar for å bidra til utvikling av samfunnets kunnskap om klimaendringene, 
utslippsutviklingen og hvordan utslippene av klimagasser kan reduseres. Direktoratet skal gi 
råd om innrettingen av klimapolitikken og bruk av virkemidler for å oppfylle målene. 
Direktoratet skal søke samarbeid med andre statlige etater som har viktige oppgaver i 
klimapolitikken og koordinere myndighetenes innsats på klimaområdet. 
 
Miljøgifter 
Klima- og forurensningsdirektoratet skal følge opp arbeidet med å stanse utslipp av miljøgifter 
innen 2020. 
Videre skal direktoratet arbeide for å styrke EU/EØS-regelverk og internasjonale avtaler for 
miljøgifter og farlig avfall. 
Opprydding i forurenset jord og sjøbunn, og arbeider med eventuell deponering av 
avgangsmasser i sjø er et prioritert område.  
 
Avfall 
Klima- og forurensningsdirektoratet skal følge opp og utvikle Regjeringens avfallspolitikk og 
vurdere justeringer av denne i forbindelse med ny stortingsmelding om avfallspolitikken.  
 
Miljøteknologi 
Arbeidet med å følge opp nasjonal strategi for miljøteknologi – ”Næringsutvikling og grønn 
vekst” står sentralt i 2012.  
 
Vannforvaltning 
I 2012 vil det være en sentral oppgave for direktoratet å iverksette tiltak innen egen sektor etter 
vedtatte vannforvaltningsplaner, samt bidra til gjennomføring av vannforskriften for øvrig, med 
hovedvekt på overvåking og utforming av mål og tiltak innen egen sektor. 
 
Havforvaltning 
Arbeidet med helhetlig havforvaltning skal være et prioritert innsatsområde i 2012. Klima- og 
forurensingsdirektoratet skal blant annet sørge for at det legges frem et samlet faglig grunnlag 
for forvaltningsplanen for Nordsjøen – Skagerrak og bistå departementet i arbeidet med 
meldingen til Stortinget. 
 
Miljøkommune.no 
Klima- og forurensningsdirektoratet skal prioritere det videre arbeidet med 
www.miljøkommune.no,  
 
Naturmangfoldloven og forurensningsloven 

http://www.miljøkommune.no/
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Klima - og forurensningsdirektoratet skal sørge for at vedtak som fattes etter 
forurensningsloven og som berører natur, skal ha godt inntegnede vurderinger etter kap II i 
naturmangfoldloven.  
Klima - og forurensningsdirektoratet skal også bistå Direktoratet for Naturforvaltning i 
opplæring av Fylkesmannen og kommuner med dette.  
 
 

 

RESULTATOMRÅDE 1: LEVENDE HAV OG KYST 

 
 
 
Nasjonalt mål 1.1 Dei marine økosystema sin struktur, verkemåte, produktivitet og naturmangfald skal 
oppretthaldast eller gjenopprettast og danne grunnlag for verdiskaping gjennom berekraftig bruk av ressursar og 
økosystemtenester.  

 
Føringer: 

• Bistå departementet i utarbeidingen av meldingen til Stortinget om forvaltningsplanen for 
Nordsjøen – Skagerrak, herunder bistå i den formelle konsultasjonen med relevante 
Nordsjø-land om forvaltningsplanen for Nordsjøen – Skagerrak. Nærmere føringer vil bli 
gitt. 

• Prioritere og følge opp arbeidet med marin forsøpling i samarbeid med DN, herunder bistå 
departementet i forbindelse med utarbeiding av meldinger til Stortinget om avfallspolitikken 
og forvaltningsplanen for Nordsjøen – Skagerrak 

• Styrke sektoransvaret for forurensning fra akvakultur. 
• Sørge for at arbeidet med vannforvaltningsplanene gjennomføres i kystsonen tilsvarende 

arbeidet i ferskvann, se resultatområde 2.  
 
Oppdragsliste 2012  

 

Resultat- 
område 1 

Oppdrag – dokumenter som skal 
oversendes Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

 
 

 

Som leder av Faggruppen, sørge for at et 
samlet faglig grunnlag for forvaltningsplanen 
for Nordsjøen – Skagerrak, samt bidra med 
presentasjoner av det faglige grunnlaget på 
høringskonferansen for forvaltningsplanen. 

Legges frem 7. mai 2012 

 I samråd med DN og NP utarbeide en plan for 
hvordan kunnskapen om klimaendringer og 
havforsuring og samvirkende effekter kan 
styrkes, slik det fremgår av punkt 7.5.4 og 7.5.5 
i den oppdaterte forvaltningsplanen for 
Barentshavet – Lofoten.  

15. september 2012. 

 I kontakt med DN og Fiskeridirektoratet 
gjennomgå nytt kunnskapsgrunnlag om 

1. juni 2012. 
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eutrofiering i kystsonen og vurdere i hvilken 
grad dette påvirker tidligere anbefalinger om 
sektorvise tiltak for å begrense bortfall av 
sukkertare.  

 Bistå DN i arbeidet med å ferdigstille 
miljøverdidelen av prosjektet om miljøverdier 
og sårbarhet i norske havområder og lansering 
av en webløsning våren 2012. 

våren 2012. 

 Rapportere på status for den teknologiske 
utviklingen knyttet til håndtering av kaks i 
sårbare områder og vurdere muligheter for 
styrket kravstilling.  

1. juni 2012. 

 

 

RESULTATOMRÅDE 2: LIVSKRAFTIGE ELVER OG INNSJØER 

 
 
 
Nasjonale mål  
2.2. Alle vassførekomstar skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand eller godt økologisk potensial der 
dette er relevant i løpet av 2021. 
 
2.3. Ingen vassførekomstar skal nedklassifiserast til dårlegare enn god som følgje av auka tilførsel av næringssalt 
eller partiklar frå ny aktivitet i tråd med krava i vassforvaltningsforskrifta. 

 
Føringer:  

• Iverksette nødvendige tiltak i vedtatte vannforvaltningsplaner under eget 
ansvarsområde 

• Styrke innsatsen under utarbeidelsen av de nye vannforvaltningsplanene 
• Styrke basisovervåkingen i samråd med Direktoratet for naturforvaltning 
• Bistå DN med å forberede rapportering til ESA om iverksetting av tiltak i vedtatte 

vannforvaltningsplaner. 
• Samarbeide med landbruksmyndighetene om økt miljørettet fokus ift 

landbruksforurensing og ta del i evalueringen av regionale miljøplaner i landbruket 
sammen med Statens landbruksforvaltning. 
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Oppdragsliste 2012  
 

Resultat- 
område 2 

Oppdrag – dokumenter som skal 
oversendes Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

 Forslag til prioriteringer/opptrappingsplan 
for basisovervåking iht vannforskriften  

etter nærmere avtale 

 Rapportere tiltaksgjennomføring under eget 
ansvarsområde i vedtatte 
vannforvaltningsplaner til MD  

Innen utgangen av året 

 

 Utkast til endring i vannforskrift i 
samarbeid med DN (presisering kommer) 

 

 Forslag på revidert Forskrift om organiske 
gjødselvarer innenfor eget 
forvaltningsområde og bidra til at 
forskriften blir et godt verktøy til å 
imøtekomme miljømålene i vannforskriften 
innenfor hjemmelsområdet til LMD.   

Frist etter nærmere avtale 
med MD, som samrår med 

LMD 

 Forslag til tiltaksovervåking for landbruk og 
foreslå ambisjonsnivå for fremtidig 
overvåking i tråd med vannforskriften i 
samråd med SLF til MD og LMD  

1. juli 2012 

 

Når det gjelder resultatområdene Frodige våtmarker, Mangfoldige skoger, 
Storslått fjellandskap, Verdifulle kulturminner og kulturlandskap, Godt 
bymiljø, og Aktivt friluftsliv skal Klima - og forurensningsdirektoratet eventuelt 
bidra ved behov etter nærmere avtale. 
 

 

RESULTATOMRÅDE 9: GIFTFRITT MILJØ 

 
 
 
Nasjonale mål: 
9.1. Utslepp og bruk av kjemikaliar som utgjer ein alvorleg trussel mot helse og miljø skal 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. 
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Føringer:  

• Bidra til arbeidet med revisjon av REACH-regelverket og til bedre regulering av 
nanomaterialer  

• Bistå i de internasjonale kvikksølvforhandlingene 
• Sette i gang samarbeidet om helhetlig miljøgiftovervåking med andre etater-. 
• Inngå nødvendige avtaler med CIENS for å opprette og drifte  miljøprøvebanken for 

miljøgifter som nasjonal oppgave og forestå den faglige ledelsen og administrative 
oppfølgingen av denne på vegne av miljøforvaltningen.  

 
Krav:   

• For å sikre god oppfølging av handlingsplanen for forurenset sjøbunn skal det tertialvis 
rapporteres på framdrift/prosjekter og tilhørende utbetalingstakt fra kap. 1441, post 39. 
 

 
 
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:  

• Gjennom innspill til stortingsmelding om avfallspolitikken, bidra til grunnlaget for en 
nasjonal avfallsplan som oppfyller kravene i rammedirektivet for avfall 

• Følge opp arbeidet med økt fokus på innsamling av småelektronikk, Følge opp arbeidet 
med revisjon av returordningen for elektrisk og elektronisk avfall. 

• Sørge for at Fylkesmannen gjennomfører de nødvendige tiltak for å sikre at relevante 
havner følger opp kravene i forurensningsforskriften kapittel 20, med særlig vekt på 
funnene i EMSAs rapport av 28. september 2010. 
 

 
 
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:  

• Sørge for å styrke kravene til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall gjennom 
videreutvikling av regelverket 

• Gjennomføre tilsyn og regelverksutvikling på området eksport og import av farlig avfall 
• Videreføre arbeidet med å utvikle et elektronisk system for deklarering av farlig avfall 
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Oppdragsliste 2012  
 

Resultat- 
område 9 

Oppdrag – dokumenter som skal 
oversendes Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

 Utarbeide dossier som grunnlag for 
nominering av en ny persistent organisk 
forbindelse (POP) til Stockholm-
konvensjonen. 

31.desember 2012 

 Rapportere om utslipp av stoffene på 
prioritetslisten, vurdere måloppnåelse og 
eventuelt foreslå ytterligere tiltak. 
 
 

1. november 2012 

 Diverse oppdrag knyttet til arbeidet med 
Stortingsmelding om avfall. 

Oppdragsbrev av 20.9.2011 med 
ulike frister i 2011 og 2012 

 Endringer i avfallsforskriften som 
resultat av endringer i WEEE direktivet ( 
vedtas i EU i begynnelsen av 2012) 

Eget brev med oppdragsfrist 

 Gjennomføre oppdrag om 
revisjon/vurdering av 
forurensningsforskriften kapittel 20 

Oppdragsbrev ettersendes.  

 
 

 

RESULTATOMRÅDE 10: REN LUFT 

 
 
  
Nasjonale mål: 
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. 

  

 

Føringer: 

• Fremskaffe faglig underlag for Norges posisjoner ved revisjon av Gøteborgprotokollen, 
særlig bidra til grunnlaget for og vurdering av miljømål, tiltaksmuligheter og kostnader 
(scenarioer for utslippsreduksjoner, tekniske krav og veiledende dokumenter 
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• Ved behov bistå Sjøfartsdirektoratet ved utarbeidelse av grunnlagsmateriale for forslag 
til FNs sjøfartsorganisasjon om etablering av særskilte kontroll områder (Emission 
Control Areas) for svovel og nitrogendioksider under skipsforurensningskonvensjonens 
anneks VI om utslipp til luft. 
 
 

 
 
Nasjonale mål: 
10.6. Døgnmiddelkonsentrasjonen av svevestøv (PM10) skal ikkje overskride 50 µg/m3 meir enn 7 dagar pr. år. 
 

10.7. Timemiddelkonsentrasjonen av nitrogendioksid (NO2) skal ikkje overskride 150 µg/m3 meir enn 8 timar pr. 
år. 

 
 

Føringer: 

• Gi faglig råd og bistå med vurdering av tiltak og virkemidler som kan redusere lokale 
utslipp,  Se virkemidler for luftforurensning i sammenheng med andre virkemidler i 
miljøpolitikken, spesielt områdene klima og støy. 

 
 
Nasjonale mål: 
10.8. Forbruket av hydroklorfluorkarbon (HKFK) skal vere fasa ut innan 2010.1) 

 

10.9. Det skal ikkje vere forbruk av halon, eller av nokon type klorfluorkarbon (KFK), tetraklormetan, 
metylkloroform og hydrobromfluorkarbon (HBFK). 

 
1) Dette skal med for inneværende budsjettår. Det må imidlertid revideres for 2012. Fra 1. januar 2010 ble det forbudt å etterfylle 
kulde- og klimaanlegg med ny HKFK. Fra 2015 blir det også forbudt å nytte brukt eller gjenvunnet HKFK. Målet bør derfor 
revideres slik at det til neste år omtaler kravet om at all bruk av gjenvunnet HKFK skal fases ut innen 2015. 
 

Føringer:  

• Arbeide for en god implementering av forbudet mot å benytte brukt eller gjenvunnet HKFK 
som trer i kraft fra 2015. 

• Aktivt delta i arbeidet under Montrealprotokollen for å inkludere flere stoffer under 
protokollen.  

• Bidra til at et eventuelt nytt regime under protokollen kan redusere utslipp av klimagasser 
(HFK) i lys av forhandlinger under klimakonvensjonen. 

 

 
Nasjonale mål: 
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.  
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Føringer:  

• Følge opp Handlingsplanen mot støy  
 

Oppdragsliste 2012  
 

Resultat- 
område 10 

Oppdrag – dokumenter som skal 
oversendes Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

 Miljøverndepartementet har ansvar for å 
følge opp Tiltak P3 Friluftsområder og lokal 
luftkvalitet i handlingsplanen ”Norge 
universelt utformet 2025”, Regjeringens 
handlingsplan for universell utforming og 
økt tilgjengelighet 2009 - 2013. KLIF bes 
legge frem en kort beskrivelse av hvordan 
hensynet til personer med astma/allergi   
følges opp i arbeidet med lokal luftkvalitet.  
 

1. juni 2012 

 Klif har i brev datert 05.05.2010 fått 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.  

I løpet av 2012 

 Basert på endelige utslippstall for 2010, ny 
kunnskap om gjennomføring av NOx-
avtalen for 2008-2010 og vedtatt politikk 
forøvrig, gi en oppdatert vurdering av når 
Norge kan overholde NOx-forpliktelsen i 
Gøteborgprotokollen.  MD vil på grunnlag 
av denne vurderingen ta stilling til om det 
kan være aktuelt å skjerpe 
virkemiddelbruken. 

15. februar 2012 

 Utarbeide utkast til rapport til 
Implementeringskomiteen under LRTAP-
konvensjonen som følge av at Norge ikke 
overholdt NOx-forpliktelsen i 
Gøteborgprotokollen i 2010. (jf. tidligere 
tilsv. rapporteringer om VOC) 

10.mars 2012 
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 Utarbeide faglig grunnlag for 
forhandlingene om nye utslippstak fra 2020 
i Gøteborgprotokollen for SO2, NOX, VOC, 
ammoniakk og PM 2,5. MD vil konkretisere 
oppdraget i eget dokument etter dialog 
med Klif. 

15. mars 2012  

(delfrister vil bli spesifisert 
etter dialog med Klif) 

 Klif har i brev datert 05.05.2010 fått i 
oppdrag å utarbeide en strategi for 
utvikling og etablering av modellverktøy 
som dekker ulike behov knyttet til 
luftforurensning.  

Frist for å oversende 
forslag: 1. mars 2012. 

 Implementere i norsk rett revidert 
ozonordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. 
september 2009 om stoffer som bryter ned 
ozonlaget i norsk rett.    

Etter nærmere avtale 

 

 Utarbeide veiledningsmateriell til 
Retningslinjen om behandling av luft i 
arealplanlegging (forutsatt at retningslinjen 
er ferdig).  

Etter nærmere avtale 

 Gjennomføre en enkel oppdatering av 
handlingsplanen mot støy Fokus skal være 
å gjennomføre tiltak i ekssterende plan, 
samt oppdatere enkelte deler av 
handlingsplanen ved behov. Handlingsplan 
med mindre justeringer  forlenges til 2015.  

1. april 2012 

 

 

RESULTATOMRÅDE 11: STABILT KLIMA 

  
Nasjonale mål: 

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. Gjennom Klimameldinga og Klimaforliket er det slått fast at det er realistisk å ha eit 
mål om å redusere utslepp i Noreg med 15-17 mill. tonn CO2-ekvivalentar i høve til referansebana slik den er 
presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er inkludert.  

 

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. 

 
Føringer:  

• Bistå Miljøverndepartementet med faglig kunnskap om tiltak og virkemidler for å redusere 
utslipp i sektorene som er relevante for arbeidet med klima og utslippsreduksjoner. Bistå 
med faglig støtte i departementets arbeid tilknyttet klimameldingen både før fremleggelsen 
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og under behandlingen av meldingen i Stortinget. Bistå Miljøverndepartementet med 
miljøfaglige vurderinger i arbeidet med Nasjonal transportplan. 

• I oppfølgingen av fylkesmennene, bistå med å tilrettelegge for anvendelse av  statlig 
planretningslinje for kommunal klima- og energiplanlegging i kommunal planlegging. 
Herunder vurdere om klima- og energiplanene fører til konkrete tiltak, og vurder eventuelle 
svakheter med dagens retningslinjer eller implementeringen av disse, f.eks behov for 
styrket veiledning.  

• Bistå departementet i nasjonal og internasjonal regelverksutvikling, teknologiutvikling og 
implementering av CO2-håndtering, inkludert fastsetting av krav til CO2-håndtering med 
hjemmel i forurensningsloven.  

• Etablere et helhetlig system for å forbedre resultatoppfølging av målene i klimapolitikken.  
• Bidra til å videreutvikle kvotesystemet blant annet ved å:  

o forberede og bidra med implementering av det reviderte kvotedirektivet samt 
bidra med tallgrunnlag til departementet, spesielt om tildelingsregler og 
kvotemengde. 

o bistå med nødvendige endringer ved implementering av det reviderte 
kvotedirektivet.  

o bistå i arbeidet med å inkludere skipsfart i kvotesystemet dersom skipsfart tas 
inn.  

• Videre oppbygging av kompetanse om bioenergi, inkl. problemstillinger knyttet til 
klimavirkningene av ulike skogtiltak og bruk av produkter fra skogen. I tillegg er det behov 
for at Klima- og forurensningsdirektoratet i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning 
bistår departementet med de helhetlige vurderingene av samlede miljøeffekter av bioenergi 
og bruk av biomasse.  

• Bistå departementet med faglige vurderinger om biodrivstoff, bioenergi og biomasse i 
forbindelse med oppfølging av fornybardirektivet. Den praktiske oppfølgningen av 
fornybardirektivet og drivstoffkvalitetsdirektivet, utforming av rapporteringsopplegg, 
forskriftsarbeid osv.    

• Oppdatere kunnskap om hvordan klimatiltak og klimavirkemidler kan oppfylle både 
klimamålene og fornybardirektivet og at dette sees på som en del av  systemet for 
resultatoppfølging og kunnskapsformidling. 

• Bidra med faglig støtte til arbeidet om skogens rolle i klimasammenheng. Direktoratet for 
naturforvaltning skal trekkes inn ved vurderinger av effekter for skogens 
økosystemtjenester og naturmangfold. jft neste kulepunkt. 

• Samarbeide med Direktoratet for naturforvaltning for å utvikle ”vinn-vinn” tiltak som har 
positive effekter både i klimasammenheng og for naturmangfold. 

• Samarbeide med Direktoratet for naturforvaltning om å utvikle verktøy for å avveie 
hensynet til reduserte klimagassutslipp og ivaretakelse av naturmangfold. 

• Koordinere norske prosesser knyttet til FNs klimapanels arbeid med femte hovedrapport 
og bistå Miljøverndepartementet med faglig underlagsmateriale ved behov, inkludert i 
spørsmål om usikkerhet og vitenskapelig konsensus. Klima- og forurensningsdirektoratet 
har ansvar for å informere om Klimapanelets arbeid og resultater fra internasjonal 
klimaforskning.  

Dette gjelder blant annet kobling mellom stabiliseringsscenarier og tiltak, klimasystemets 
følsomhet og drivere for veien mot et lavkarbonsamfunn. Klif har også ansvar for å formidle 
klimakunnskap på en slik måte  slik at denne blir mer relevant for politikkutformingen nasjonalt 
og internasjonalt. 
• Videreføre samarbeidet med Kina om kapasitetsbygging til etablering av nasjonale 

kvotesystemer og utarbeiding av klimagassregnskap.  
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Internasjonale klimaforhandlinger: 
• Bistå Miljøverndepartementet i arbeidet under Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen 

med innspill på ulike temaer og deltakelse på forhandlingsmøter. I 2012 ventes spesielt 
fokus på følgende områder:  
 Nye retningslinjer for rapportering av nasjonale utslippsregnskap for Annex-I-

landene 
 Videreutvikling av retningslinjer (avhengig av resultatet fra Durban) og forberede 

nasjonal oppfølging av nye retningslinjer for toårig rapportering fra både i-land og u-
land, herunder styrket rapportering fra Norge mht rapportering av klimatiltak, 
effekter av tiltak og framskrivninger av utslipp.  

 Videre arbeid med utvikling og innføring av nye prosesser for revisjon og vurdering 
av i-landenes oppfølging av forpliktelser, og u-landenes internasjonale 
konsultasjoner. 

 MRV REDD – ved behov skal Klif bidra med kompetanse innen utvikling av 
retningslinjer for MRV og referansebane i en REDD+ mekanisme.  

 Kyotoprotokollen: 
• Bokføringsregler for gasser, GWP, og metoder for beregning (guidelines) 
• Forberedelser til og gjennomføring av review av nasjonale referansebaner 

for LULUCF 
• Etablere informasjonsutvekling og samarbeid med Direktoratet for 

naturforvaltning om LULUCF, inkl. innhente innspill fra DN blant annet 
som grunnlag for norske posisjoner om LULUCF.   

• Tekniske og metodiske aspekter ved blant annet behandling av 
overskuddskvoter 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal, innen de områder de allerede er tildelt oppgaver 
på, inneha kompetanse som kan bistå departementet ved oppfølgingen av beslutninger i 
Durban og forberedelser mot forhandlingsmøtet i 2012. Unni: Alternativ: Sørge for 
kompetanse på allerede tildelte oppgaver for å bistå departementet med oppfølgingen av 
beslutninger i Durban og forberedelser mot forhandlingsmøtet i 2012. 
 
 

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

  

Føringer:  

• Klima og forurensningsdirektoratet skal ved behov og etter nærmere avtale med 
Miljøverndepartementet bidra i arbeidet med varslet stortingsmelding om klimatilpasning. 

• Unni – alternativ: Bidra i arbeidet med varslet stortingsmelding om klimaptilpasning ved 
behov og etter nærmere avtale med departementet. 
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Oppdragsliste 2012  
 

Resultat- 
område 11 

Oppdrag – dokumenter som skal 
oversendes Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

 Aktuelt med flere oppdrag i forbindelse med 
bistand inn mot de internasjonale 
klimaforhandlingene under temaer 
spesifisert ovenfor. Nøyaktig oppdrag 
spesifiseres nærmere i egne oppdragsbrev. 

? 

 Foreslå norske kandidater til FN 
Klimakonvensjonens reviewteam for 
klimaregnskap og ved behov dekke 
kostnadene ved reise og opphold for 
eksterne re-viewere. 

? 

 Kortlivede klimadrivere – nasjonal strategi Avtalt møte mellom MD og 
Klif i uke 42 for å diskutere 

innholdet i oppdrag mht 
nasjonal handlingsplan for 

kortlivede klimadrivere. 
Nærmere innhold og 

tidsplan foreløpig uavklart 

 Klimatilpasning og overvann – innspill til 
arbeidet med en stortingsmelding om 
tilpasning til klimaendringene, jfr 
Stortingsmelding om klimaptilpasning.  

? 

 Rapportere på hvordan  hvordan 
klimaendringene påvirker Klifs 
ansvarsområder og hvordan hensynet til 
klimaendringene er ivaretatt. 

15. mars 2012 

 KS utvikler et verktøy for å beregne 
effekten av lokale klimagasstiltak. 
Samarbeidsprogrammet Framtidens byer 
og Akershus fylkeskommune har inngått et 
samarbeid med KS for utprøving av 
verktøyet. Det er ønskelig at Klif involveres 
i en sammenlikning av beregningsgrunnlag 
og metode i forhold til andre tilnærminger,  
herunder foreta en gjennomgang av de 
første sjekklistene som er utarbeidet.  

Juni 2012 

 Bistå i arbeidet med å videreutvikle SPR for 
klima og energiplanlegging til å bli et bedre 
verktøy for å få kommunene til å redusere 
sine utslipp av klimagasser.  Nærmere 
beskrivelse av oppdraget  avklares gjennom 
dialog Klif/MD. 

 



 18 

 

 

FØRINGER OG KRAV TIL KLIMA - OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 
PÅ TVERS AV RESULTATOMRÅDENE 

 
 
 
Klima - og forurensningsdirektoratet har en rekke faste løpende arbeidsoppgaver som går på 
tvers av de miljøvernpolitiske resultatområdene jf. punkt 2.3 i instruksen.  
 

Internasjonalt samarbeid  
 
 
Nasjonalt mål:  
Politikk og regelverksutvikling i EU/EØS resulterer i høye miljøkrav og fremmer en bærekraftig utvikling.   

 
Føringer:  

• Bidra med høy kvalitet og lederforankrede EØS-notater, disse er grunnlaget for norske 
posisjoner.  

• Deltar i en rekke ekspertgrupper og komitèer på de ulike resultatområdene og har 
ansvar for å være aktive i formidling av norske posisjoner i henhold til avklart mandat. 

• Ivareta rollen som programpartner i fire-fem prioriterte mottakerland under EØS-
midlene i programperioden 2009 – 2014. 

 
 
 
Nasjonalt mål:  
Arbeide for at globale og regionale samarbeidsorgan på miljøområdet, under dette FNs miljøprogram (UNEP), bli 
utvikla til effektive redskap for utvikling og gjennomføring av miljøpolitikk.    

 
Føringer:  

• Klif skal, gjennom de nordiske arbeidsgruppene, bidra til en solid gjennomføring av det 
norske formannskapet i Nordisk ministerråd og til utvikling av 
miljøhandlingsprogrammet for neste periode.   

 
 

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

 
Føringer:  

• 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.  
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Nasjonalt mål:  
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:  

• Klif har en sentral rolle i prosjektsamarbeidet med Kina og skal bidra til utviklingen av 
og delta i prosjekt i Kina om integrert virkemiddelbruk overfor luftforurensning og om 
klima/ utslippsregnskap. 

• Bidra til utvikling av og delta i prosjekt i India om miljøgifter. 
• Delta i dialogen med Sør-Afrika om nytt miljøprogram. 
• Bidra i mulige aktiviteter knyttet til oljevernberedskap i oppstarten av bilateralt 

miljøsamarbeid med Brasil. 
 
 

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

 
Føringer:  

• Ivareta rollen som miljøforvaltningens driftsansvarlige i samarbeidsavtalen med Ghana 
og bidra til gjennomføring av samarbeidet med de andre hovedlandene med 
institusjonsavtale: Uganda og Øst-Timor, samt delta i utrednings- og oppstartsaktiviteter 
i Bolivia, Mosambik, Tanzania, Sør-Sudan og Angola. 

• Bidra til å videreutvikle det faglige innholdet i miljøpilaren i Olje for Utvikling. 
 

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

 
Føringer:  

• Delta aktivt i det norsk-russiske miljøvernsamarbeidet med særlig fokus på vern av 
havmiljøet, reduksjon av forurensning og miljøovervåking i grenseområdene. 

• Lede de prosjekter i arbeidsprogrammet for det norsk-russiske miljøvernsamarbeidet 
det er avtalt med russisk side å gjennomfør ei 2012, hvor Klif står oppført som ledende 
instans på norsk side. Bidra inn i prosjekter i arbeidsprogrammet der Klif står oppført 
som deltaker. 

• Særlig  prioriterte?? deltakelse i og faglig støtte til arbeidsgruppen for reduserte utslipp 
fra Petsjenganikel, samt det norsk-russiske samarbeidet om luftovervåking i 
grenseområdene.  

• Gi innspill til Barentsrådets miljøarbeidsgruppe og delta i undergruppen for eliminering 
av ”hot spots” og i undergruppen for renere produksjon og bærekraftig forbruk. Etter 
samråd med MD eventuelt påta seg å lede sistnevnte gruppe.  

• Delta i arbeidet under Barentsrådet med å etablere en handlingsplan vedrørende 
klimaendringer i Barentsregionen.. 
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• Følge opp arbeidsgruppene AMAP, ACAP og PAME under Arktisk råd, følge opp 
prosjektet for å redusere utslipp av sot fra fyring i de arktiske landene. Bidra til 
oppfølging av prosjektet Arctic Change Assessment. 
 

 

Kunnskap 
 
Nasjonal strategi for miljøteknologi 
Føringer:  

• KLIF er deltaker i programrådet for miljøteknologi og skal bl.a. bidra til koordinering av 
virkemidlene og videreutvikling av strategien. KLIF har særlig ansvar for å følge opp 
arbeidet med regelverksutvikling og verifikasjonssystem for miljøteknologi. KLIF skal og 
gi råd om hvor miljøteknologi er viktig for å redusere miljøbelastning nasjonalt og 
internasjonalt.  

Miljøforskning og miljøovervåking 
Føringer: 

• For alle overvåkingsprogram skal muligheten for bruk av ny teknologi vurderes 
somautomatiske målestasjoner, satellitter etc. Innledningsvis gjelder dette nye måledata og 
oppdrag som settes ut på anbud, på lengre sikt alle overvåkingsprogram. Vurderingen bør 
skje i samarbeid med andre kompetente virksomheter og etater, der dette er relevant. Med 
dette menes at etatene bør søke råd/samarbeide med andre, f. eks. Norsk Romsenter som 
har kompetanse på fjernmåling/jordobservasjon/satellitter. Mulighetene for sambruk av 
data og måleutstyr skal være en del av vurderingen. 

• Oppdatert ”Katalog over miljøvernforvaltningens forskningsbehov 2010-2014” skal brukes 
konstruktivt og tidsnok i arbeidet med å spisse problemstillingene/ kunnskapsbehovene til 
budsjettprioriteringene for 2013. 

• Gi høy prioritet til oppfølging av relevante programmer i Forskningsrådet og arbeidet med 
utvikling av strategiske instituttsatsinger (SIS) ved miljøinstituttene. 

 
Miljødatasamordning og miljøstatus  
Føringer: 

• Klif skal øke bruken av miljøstatus.no hos elever og lærere, i tett samarbeid med 
eksisterende skolerelaterte tiltak som miljølære, kart i skolen og Den naturlige 
skolesekken. 

Krav: 

• Utføre oppgaven som sekretær for miljøklagenemda. Oppgaven overføres til Klima - og 
forurensningsdirektoratet fra og med 2012. Det skal rapporteres på hvordan 
gjennomføringen har fungert. 
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Miljøhensyn integrert i næringsliv, husholdninger og offentlige virksomheter  
Føringer: 

• styrke formidling av faktakunnskap om klimaendringer og bistå 
Miljøverndepartementet i arbeidet med ”Klimaløftet” 

 
 
Informasjon og kommunikasjon 

• Etatene og departementet skal samarbeide om Miljøverndepartementets 40-års 
jubileum i 2012. Det forutsettes en løpende dialog mellom Klif og 
MD/Kommunikasjonsenheten i arbeidet. Se for øvrig oppdrag. 

 
 
Regelverk og systemer 
 

Oppfølging av Riksrevisjonens merknader i Dok. nr. 1 (2011-2012) 
Føringer: 

• I samarbeid med departementet skal Klif gjennomgå bruken av bevilgningene under 
kap. 1441 post 39 Oppryddingstiltak og vurdere om bruken er i samsvar med kravene i  
bevilgningsreglementet og rundskriv R-101. 

• I samarbeid med departementet skal Klif gjennomgå rapporteringen på 
tilskuddspostene i budsjettproposisjonen for å vurdere om den tilfredsstiller kravene til 
rapportering i bevilgningsreglementet.   

Departementet vil ta initiativet til disse gjennomgangene. 

 

Regulering og tilsyn med industrien og petroleumsvirksomheten til havs 
Føringer: 

• IPPC-direktivet om integrert forebygging og begrensning av forurensning er vedtatt 
erstattet med det nye industriutslippsdirektivet (IED). Det vil medføre behov for 
endringer i forurensningsforskriften og avfallsforskriften 

 

Offentlige anskaffelser 
I forbindelse med ”Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige 
anskaffelser” skal Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) utarbeide miljøkriterier for 
prioriterte produktgrupper. 

Føringer: 

• Klif skal bistå Difi etter behov med faglig innspill i arbeidet med miljøkriterier og 
veiledning for prioriterte produktgrupper vedrørende kjemikalier.  

 

Kommunene 
Føringer: 

I 2011 startet etableringen av en ny nettportal med veiledning for kommunene på hele 
miljøområdet. Målet er å få kommunene til å bruke myndigheten de er tillagt etter 
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miljølovverket bedre og mer effektivt enn i dag, samt å gjøre myndighetsutøvelsen enklere for 
kommunene.  

Første dellansering av www.miljøkommune.no finner sted tidlig i 2012. Det vil bli flere 
dellanseringer i 2012- 2014. Klima - og forurensningsdirektoratet skal: 

• fortsette prosjektledelsen knyttet til etablering av www.miljøkommune.no, 
• fortsatt delta i styringsgruppe og prosjektgruppe, og gjennom arbeidsgrupper på sine 

felt fortsette å bidra med innhold til nettsiden, og påse at rett veiledning og informasjon 
samles og legges ut på sine områder på nettsiden, 

• sammen med de øvrige etatene og Planavdelingen i Miljøverndepartementet være 
ansvarlig for å få på plass www.miljøkommune.no med nyttig og brukervennlig 
informasjon om hvordan kommunene kan løse sine oppgaver innenfor hele plan- og 
miljøområdet,  

• Ha ansvar for løpende drift av nettstedet og koordinering av tjenester. 
 
Fylkesmannen 
Føringer: 

 
• I samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning bidra til å avholde felles møte for 

fylkesmannens miljø- og landbruksdirektører. 
 
 

Sikkerhet og beredskap 
Krav:   

• Rapportere til Miljøverndepartementet om status på sikkerhetssituasjonen i etaten (med 
basis i sikkerhetsloven med forskrifter og grunnlagsdokument for sikkerhet) . Sentrale 
momenter er gjennomgang av eventuelle sikkerhetstruende hendelser og tiltak som er 
truffet for å håndtere disse. Eventuelle sikkerhetstruende hendelser skal også 
innrapporteres til MD i tillegg til at dette også rapporteres direkte til Nasjonal 
Sikkerhetsmyndighet (NSM) i tråd med rundskriv 1/11 fra NSM(datert 16.06.2011). 

• Gjennomføre en til to beredskapsøvelser i 2012.  
  
Miljøforvaltningens ikt-strategi  
Føringer:  

• Klif er sekretariat for miljødataforumet. Miljødataforumet skal initiere og koordinere tre 
prosjekt i 2012. Det ene prosjektet skal definere en overordnet modell for tjenestebasert 
arkitektur i miljøforvaltningen og se på områder for bedre samhandling. Det andre 
prosjektet knyttes til kartlegging av metadata i miljøforvaltningen for å bedre 
harmonisering i bruken av metadata.  Det siste prosjektet er å få etablert en løsning for 
forvaltning av indikatorene for nasjonale miljømål.  

• Etatene skal etablere en oversikt over sine data, nettsteder og tjenester og vurdere dette 
i samarbeid med departementet for tilgjengeliggjøring av offentlig informasjon.   

• Etatene skal i samarbeid med departementet se på mulighetene for bedre samordnet og 
koordinert forvaltning og felles arenaer for erfaringsoverføring rundt administrative 
løsninger.   

• Etatene skal delta på to nettverksmøter for ikt-lederne som NP og RA koordinerer i 
2012, og bidra til å etablere et nytt fast nettverk for etatenes systemforvaltere. 

http://www.miljøkommune.no/
http://www.miljøkommune.no/
http://www.miljøkommune.no/
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• Delta i prosjekt under Statens Kartverks ledelse for klarlegging av endrings- og 
utviklingsbehov for forvaltningssystemene for å kunne gi enklere tilgang til geografisk 
miljøinformasjon i tråd med geodataloven, Inspire-direktivet mv. Nærmere informasjon 
vil bli formidlet direkte av Statens Kartverk i løpet av 2012.  

 
 
Fellesføringer for 2012  
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) viser til rundskriv P 2/2009 N av 14. 
mai 2009, og ber departementene skal videreformidle følgende fire fellesføringer til de 
underliggende etatene i 2012:  

• ”Prioritering av økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidet med 
inkluderende arbeidsliv”  

• ”Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen”  
• ”Viderebruk av offentlige data”.  
• ”Utvikling i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser”  

FAD understreker at fagdepartementene skal følge opp fellesføringene og rapporteringene på 
dem i den ordinære dialogen med virksomhetene. Alle fellesføringene skal følges opp innenfor 
budsjettrammene for 2012. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2011/fellesforinger-
2012.html?id=665965 
 
Føringer: 

• Følge opp fellesføringer fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 
angående viderebruk av offentlige data. Etatene skal gjøre egnede og eksisterende 
rådata tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har 
samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der 
kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved 
salg av data anses som en kostnad). Formater og bruksvilkår må være i 
overensstemmelse med gjeldende retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige 
data. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige, skal publiseres på 
virksomhetens nettside. Datasett som er fritt tilgjengelige i maskinlesbare formater, 
skal normalt registreres på nettstedet data.norge.no. 
 
Etater som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester 
med utgangspunkt i rådata som ikke er taushetsbelagte, skal normalt gjøre disse 
rådataene offentlig tilgjengelige i maskinlesbare formater, dersom ingenting er til 
hinder for slik tilgjengeliggjøring av rådata. Før virksomheten eventuelt selv etablerer 
nye publikumsløsninger basert på rådata, må det vurderes om det er mer 
kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater som grunnlag for 
at andre kan utvikle tjenester. 

 
Oppdrag  
 

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

15. mai 2012 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2009/fellesforingar-i-tildelingsbreva-for-201.html?id=562901
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2011/fellesforinger-2012.html?id=665965
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2011/fellesforinger-2012.html?id=665965
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Kunnskap Utarbeide en rapporteringsplan for oppdatering av 
data i Miljøstatus.no. 

 1. februar 2012 

Kunnskap Klif skal koordinere innspillene, komme med forslag 
til tema til arrangement  vedrørende  ”Rikets 
miljøtilstand”, Miljøstatus  som skal arrangeres som 
en event under Miljøverndepartementets 40 
årsjubileum i mai. 

15.april 2012  

Kunnskap I forbindelse med Miljøverndepartementets 40-
årsjubileum skal Klif utarbeide og presentere en 
mobil programvarapplikasjon (”app”) basert på 
Miljøstatus. App’en skal være egnet til å bygge opp 
om Miljøstatus som hovedkanalen for formidling av 
miljøets tilstand og utvikling. Klif må koordinere 
bidrag fra øvrige etater under departementet til 
app’en.  
 

15. april2012 

Kunnskap Klif skal samarbeide med departementet om et 
arrangement knyttet til Miljøstatus under 
jubileumsmarkeringen på Litteraturhuset 8-9. mai 
2012. Klif skal bidra med det faglige innholdet og 
presentasjonen i nær dialog med departementet.  
 

15. april2012 

Kunnskap Utarbeide en oversikt som viser mulige 
konsekvenser av henholdsvis 10% kutt og 10% økning 
i overvåkingsbudsjettet (1410.21). 

1.  oktober 2012 

Kunnskap I henhold til regjeringens strategi for miljøteknologi 
skal det i i løpet av 2012 gjennomføres en analyse av 
hvilke områder det kan være potensial for å forbedre 
norsk regelverk slik at det ligger i front 
internasjonalt og ivaretar miljøutfordringene på en 
bedre måte. 

31. desember 
2012 

Regelverk og 
systemer 

Klima- og forurensningsdirektoratet skal i 2012 bistå 
departementet i arbeidet med å gjennomføre IED-
direktivet i Norge ved å utarbeide forslag til 
nødvendige endringer i forurensningsforskriften og 
avfallsforskriften, og konsekvensutredning av disse.  
Klif skal deretter gjennomføre høring av forslaget.  
 

Frist 15.05.12 
(for forslag til 
endringer og 
utredninger). 

Regelverk og 
systemer 

Oversende oversikt over hva som er planlagt på 
beredskapsområdet i 2012 og rapportere til MD fra 
beredskapsøvelser i 2012 

Sammen med 
årsrapporten for 
2012 

Regelverk og 
systemer 

Gjennomgå Grunnlagsdokument for sikkerhet, og 
rapportere til MD om sikkerhetssituasjonen i etaten.  

Sammen med 
årsrapporten 

Regelverk og 
systemer 

Utarbeide forslag til skjermingsverdige objekter iht 
ny forskrift om objektsikkerhet 

frist 1. juni 2012 
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Regelverk og 
systemer 

Utarbeide en handlingsplan for universell utforming 
for egne virksomhetsområder. 
 

frist 1. juni 2012 

Regelverk og 
systemer 

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.   

Innen 31. 
desember 2012 

Regelverk og 
systemer 

Gå videre med å utarbeide et forslag til 
forskriftsregulering av støy fra eldre skytebaner.  
Også vurdere om det er aktuelt med tiltak for å 
redusere, eller hindre spredning, av 
metallforurensning på og fra skytebaner, samt 
vurdere mulige krav til skytebaner som legges ned. 

1. juli 2013 

Regelverk og 
systemer 

I samarbeid med SLF og mattilsynet utarbeide et 
forslag til revidert gjødselforskrift som skal erstatte i 
hovedsak del II, III og IV i gjeldende 
gjødselvareforskrift. Klif skal legge hovedvekten på 
forurensningssituasjonen og  hvor det er nødvendig 
med tiltak for å oppnå god vannstatus i medhold av 
vannforskriften. Det legges til grunn at etatene skal 
fremme et felles forslag til forskrift i 2012. 

31.12.2012  

 
 
OPPDRAG SOM FØLGER AV REGJERINGENS FELLESFØRINGER: 
 
Regelverk og 
systemer 

Prioritering av økt rekruttering av personer 
med nedsatt funksjonsevne i arbeidet med 
inkluderende arbeidsliv 
Virksomhetene skal sette aktivitets- og resultatmål 
for å redusere sykefraværet, øke sysselsetting av 
personer med nedsatt funksjonsevne, og stimulere til 
at yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks 
måneder. Virksomhetene skal i årsrapporten 
systematisk beskrive sine aktivitets- og resultatmål, 
samt redegjøre for resultatoppnåelsen og de 
aktivitetene som støtter opp under denne. 

Sammen med 
årsrapporten for 
2012 

Regelverk og 
systemer 

Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen 
Det bør legges til rette for inntak av lærlinger med 
mål om økning av antallet lærlinger sammenlignet 
med 2011. Hver virksomhet skal i årsrapporten 
rapportere om hvilke lærefag som vurderes som 
aktuelle, og antall lærlinger fordelt på lærefag. 

Sammen med 
årsrapporten for 
2012 

Regelverk og 
systemer 

Viderebruk av offentlige data 
Det vises til krav foran. Det skal framkomme av 
årsrapporten hvilke data som er gjort tilgjengelige. 
Dersom publikumstjenester blir etablert uten 
tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette begrunnes i 

Sammen med 
årsrapporten for 
2012 
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årsrapporten. 

Regelverk og 
systemer 

Utvikling i geografisk fordeling av statlige 
arbeidsplasser 
Underliggende virksomheter skal i sine årsrapporter 
omtale statistikk over utviklingen i den geografiske 
fordelingen av arbeidsplasser i virksomheten. 

Sammen med 
årsrapporten for 
2012 

 
 

4. BUDSJETT OG FULLMAKTER 

4.1 Tildeling og budsjettforutsetninger 

Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med Proposisjon 1 til Stortinget (2011–2012), 
Stortingets forutsetninger og vedtatt budsjett. Midlene skal for øvrig disponeres i samsvar med 
bevilgningsreglementet, Reglement og bestemmelser for økonomistyringen i staten, instruks 
for økonomi- og virksomhetsstyring, 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. 
 
I forbindelse med inndelingen i nye resultatområder anbefaler MD at direktoratet lager et 
system slik at budsjetteringen internt kan fordeles på de nye områdene, men det vil ikke bli 
krevd rapportering fordelt på resultatområder i 2012. Klif må forvente at det vil kreves 
rapportering på de nye områdene fra og med 2013. 
 
Følgende midler tildeles i 2012 (beløp i kroner): 
 
Utgifter  
Kapittel/post Betegnelse Foreløpig 

Tildeling 2012 ( 
i tusen) 

1441/ 01 Driftsutgifter 334 586* 
 21 Spesielle driftsutgifter 20 095 
 22 Statlig ordning for frivillig kjøp av 

klimakvoter 
2 025 

 39 Oppryddingstiltak, kan overføres 64 760 
71 Grunnstøtte til frivillige 

miljøorganisasjoner og informasjon og 
kompetanseformidling om produksjon 
og forbruk 

2 118 

75 Utbetaling av pant for bilvrak, 
overslagsbevilgning 

221 320 
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76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning 50 000 
80 Miljømerking, miljøvennlig forbruk og 

forbrukerinformasjon 
1 050 

Sum kapittel 1441  695 954 
 

*3,2 mill. er holdt tilbake. Fullmakt HOD/Folkehelsa blir ovf. Fra MD. 
 
 
 
Inntekter  

 

Kapittel/post Betegnelse Foreløpig 
Tildeling 2012 

 4441/ 02 Inntekter, statlig ordning for frivillig 
kjøp av klimakvoter 

2 161 

 04 Gebyrer 40 759 
 05 Leieinntekter 343 
 06 Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger 22 000 
 07 Gebyrinntekter (Kvotesystemet) 10 600 
 09 Internasjonale oppdrag 5 958 
Sum kapittel 4441  81 821 
 
 
Merinntektsfullmakter  
Klima- og forurensningsdirektoratet gis 
fullmakt til å overskride bevilginger 
under:  

mot tilsvarende merinntekter under: 

kapittel 1441, post 01 kapittel 4441, postene 04, 05, 06 og 09 
kapittel 1441, post 22 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, post 
39 Opprydningstiltak, jamfør Innstilling 9 S (2011-2012) romertallsvedtak VIII. Den samlete 
rammen for nye forpliktelser og gammelt ansvar må ikke overstige 25 mill. kroner.  
 
 
Postomtale: 
 
Kapittel 1441 Klima- og forurensningsdirektoratet 
 
Post 01 Driftsutgifter  

• Lønnskompensasjon i forbindelse med lønnsoppgjør utgjør 4 815 000 kroner.   
• 189 000 kroner utgjør priskompensasjon. 
• Posten er styrket med 2 mill. kroner til driftsutgifter. 
• Parallelløkning kvotesystemet 3,4 mill. kroner 



 28 

• Arbeidet med www.miljøkommune.no skal finansieres innenfor gjeldende rammer, og 
dekkes over denne posten. 

 
Kapittel 1441, post 01 kan overskrides mot tilsvarende merinntekter under kapittel 4441 
postene 04, 05, 06 og 09.  
 
Post 21 Spesielle driftsutgifter 
Posten skal dekke utgifter i forbindelse med utredninger. Posten kan også dekke lønn til 
midlertidige ansatte som er knyttet til faglige prosjekter kan også føres under posten. Posten 
dekker utgifter som Klima- og forurensningsdirektoratet kan få ved å måtte fjerne spesielle 
typer avfall som for eksempel eierløst, farlig avfall.  
 

• Det er videreført 1,4 mill. kroner til lokalt klimaarbeid, herunder Statlige 
planretningslinjer.  

• Det er videreført midler til arbeidet med kjemikalier, herunder bl.a. REACH med 3 mill. 
kroner 

• Det er videreført 5,5 mill. kroner til arbeidet med helhetlig forvaltning av norske 
havområder.   

• Det er videreført 2 mill. kroner til oppfølging av vannforskriften–tiltak, særlig for 
landbruksvirksomhet og akvakultur.  

• Det er videreført midler til bedring av rapportering og beregning av utslippsregnskap 
forklimagasser og andre utslipp til luft med 1 mill. kroner. 

• Det er videreført 0,5 mill. kroner til økt kapasitet og kunnskapsoppbygging om CO2-
håndtering. 
 
 

Kapittel 1441, post 22 Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter 
Kvotene skal selges med et påslag som skal dekke administrative kostnader inkludert 
etablerings- og investeringskostnader. Det er lagt til grunn en pris på EUA-kvoter på 110 kroner 
og CER-kvoter på 85 kroner. Administrasjonspåslaget skal dekke nødvendige utgifter slik at 
selvkostsprinsippet blir ivaretatt. Størrelsen på det administrative påslaget vil avhenge av hvor 
mange kvoter som blir slettet. Prognosene tilsier et salg av 15 000 kvoter for 2012. Dette er det 
samme som i budsjettet for 2011.  
 
Utgiftsbevilgningen under kapittel 1441 post 22 er 2,025 mill. kroner og inntektsbevilgningen på 
kapittel 4441, post 02 er på 2,161 mill. kroner. Ordningen skal være selvfinansierende, det vil si 
at utgifter på kapittel 1441, post 22 skal tilsvare inntektene på kapittel 4441, post 02. 
 
 
Kapittel 1441, post 39 Oppryddingstiltak 
Arbeidet med opprydding i forurenset grunn og sjøbunn er redusert med 18,8 mill. kroner etter 
konsekvensjusteringer i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012. Total bevilgning på 
posten er 64,76 mill. kroner. 
Det skal settes av 8 mill. kroner til vannområder med særskilte miljøutfordringer. Klif skal 
tildele midlene etter søknad i nært samarbeid med vannregionmyndigheten og vannområdene. 
Haldenvassdraget, Morsa og Jæren skal særlig prioriteres, og Haldenvassdraget kan tildeles 
inntil 4 millioner. Midlene tildeles normalt ikke til gjennomføring av tiltak, men det kan gjøres 
unntak for dette i Haldenvassdraget. 

 

http://www.miljøkommune.no/
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Kapittel 1441, post 71, Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og informasjon og 
kompetanseformidling om produksjon og forbruk 
 
Tilskuddsordningen for frivillige miljøorganisasjoner er lagt om, jf omtale under kap. 1400 post 
70 i Prop. 1 S (2011-2012). Klif er  varslet om endringene i flere runder gjennom høsten.  Som 
en konsekvens av dette er midler til utpregede faglige organisasjoner flyttet til poster under de 
statlige virksomhetene som organisasjonene arbeider innenfor. Klif har i denne forbindelse  fått 
ansvaret for tildeling av driftstilskudd til Norsk støyforening, Norsk forening for vann, LOOP og 
Hold Norge Rent, kap. 1441, post 71 Tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige 
stiftelser innen forurensningsområdet. Det er også lagt inn en kompensasjon for prisstigningen 
på XX kroner. For 2012 er det lagt til grunn et tilskudd til organisasjonene på same nivå som for 
2011 med justering for priskompensasjon. Den enkelte organisasjon må søke for å få tilskudd. 
Klif bes tilskrive organisasjonene og invitere dem til å søke med en konkret frist.  
 
 
Følgende fordeling av midler ble gjort for 2011: 

• Norsk Støyforening kr 1040 000 
• Norsk vannforening kr 335 000 
• Stiftelsen LOOP kr 500 000 
• Hold Norge Rent- kampanjen – kr 200 000 

 
Kapittel 1441, post 80 Miljømerking, miljøvennlig forbruk og forbrukerinformasjon 
Klif har fra og med 2012 fått ansvaret for tildeling av driftstilskudd til Stiftelsen Miljømerking, 
kap. 1441, post 80. Miljøverndepartementet forutsetter at midlene blir nyttet til å intensivere 
arbeidet med utvikling av miljøkriterier slik at flere produktgrupper blir merket. Det skal særlig 
legges vekt på å utvikle kriteriesett for produktgrupper som medfører stor miljøbelastning, slik 
at forbrukere får bedre muligheter til å foreta miljøriktige valg.  Dette gjelder blant annet 
produktgrupper hvor helse- og miljøfarlige stoffer og klimagasser er et problem. Det skal også 
fokuseres på tiltak for å få flere produsenter til å søke merket på de områdene der det er 
utviklet miljøkriterier, samt å gi forbrukere informasjon om spekteret av miljømerkede 
produkter som finnes på markedet. Det er også lagt inn en kompensasjon for prisstigningen på 
XX kroner. Stiftelsen Miljømerking må søke om tilskudd. Klif bes tilskrive organisasjonen og 
invitere dem til å søke med en konkret frist. 
 

4.2 Tildeling fra andre kapitler og poster 

 
Klima- og forurensningsdirektoratet kan i tillegg disponere midler over følgende 
kapitler: 
 
Kapittel/post Betegnelse Fullmakt for 

2012 til å belaste 
med inntil:  

1400/21 Spesielle driftsutgifter 13 365 000 kr 
1410/21 Miljøovervåking og miljødata 80 707 000 kr 
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Kapittel 1400 post 21 Spesielle driftsutgifter 
 

• Inntil 0.5 mill kroner til arbeidet med Miljøkommune.no 
• Inntil 8 mill. kroner til arbeidet med helhetlig forvaltning av norske havområder. 

Midlene skal blant annet dekke utgifter knyttet til utarbeidingen av faglig grunnlag for 
forvaltningsplanen for Nordsjøen – Skagerrak, samt deltakelse av Norsk institutt for 
vannforskning (NIVA), Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Norsk institutt for 
naturforskning (NINA) i Faggruppen for Nordsjøen – Skagerrak. Utover dette kan 
midlene finansiere tilførselsprogrammet og formidling av havforvaltningsarbeidet på 
Miljøstatus. 

• Inntil 0,75  mill. kroner til disposisjon til klimaarbeidet herunder blant annet oppfølging 
av forhandlingsmøtet i Durban etc. 

• Inntil 0,8 mill. kroner til disposisjon for overvåking/screening av miljøgifter, jfr brev om 
arbeidet med helhetlig overvåkning av miljøgifter.  

• Inntil kroner 0,6 mill til disposisjon til tiltaksrettet overvåkning i vannregionene.  
• Inntil 1.9 mill. kroner til klimagassregnskap – CO2-opptak i skog (samfinansiering med 

LMD). 
• Inntil 0,815 mill. kroner til prosjektet om klimagassregnskap for karbon i jord 

(samfinansiering med LMD). 
 
Kapittel 1410 post 21 Miljøovervåking og miljødata  
På kapittel 1410, post 21 stilles 80,707 mill. kroner til disposisjon. Av dette er 16,4 mill. (dvs en 
økning på 6 mill) øremerket til  basisovervåkning som oppfølging av vanndirektivet. Midlene 
skal disponeres i samråd med Direktoratet for naturforvaltning.  
Klima- og forurensningsdirektoratet bes i 2012 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 MD og Klif 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 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. Her vil det komme nærmere behovsavklaring fra 
Miljøverndepartementet. 

• Midlene til tareskog samt generell forurensningsovervåking er videreført. 
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• 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. 

 
Kapittel 4441, post 02 Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter 
Posten er på 2 161 000 kroner. Ordningen skal være selvfinansierende, det vil si inntektene 
under kapittel 4441, post 02 skal være tilsvarende utgiftene under kapittel 1441, post 22. 
  
Det vises for øvrig til omtalen under kapittel 1441, post 22 Inntekter, statlig ordning for sletting 
av klimakvoter og til merinntektsfullmakten som er gitt på postene. 
 
Kapittel 4441, post 04 Gebyrinntekter 
Klima- og forurensningsdirektoratet har et inntektskrav under posten på 40,759 mill. kroner. 
Posten omfatter Klima- og forurensningsdirektoratets gebyrinntekter fra: 
• Konsesjonsbehandling og kontroll i henhold til forurensningsloven. 
• Gebyr for tilsyn og kontroll med kjemiske stoffer i medhold av forskriften om klassifisering 

og merking med videre av farlige kjemikalier. 
• Gebyr for deklarasjon av farlig avfall i henhold til avfallsforskriften. 
• Gebyr for drift av produsentregisteret for elektriske og elektroniske (EE) produkter i 

henhold til avfallsforskriften.  
• Gebyr for eksport og import av farlig avfall.    

 
Driftsutgifter under kapittel 1441, post 01 kan overskrides mot merinntekter under denne 
posten.  

 
Kapittel 4441, post 05 Leieinntekter 
Det er budsjettert med 343 000 kroner i leieinntekter. Eventuelle merinntekter gir mulighet for 
merutgifter under kapittel 1441 post 01. 
 
Kapittel 4441, post 06 Fylkenes miljøvernavdelinger 
Det er budsjettert med inntekter fra Fylkesmannens innkreving av gebyrer i henhold til 
forurensningsforskriften på 22 mill. kroner. 
 
Driftsutgifter under kapittel 1441, post 01 kan overskrides mot merinntekter under denne 
posten.  
 
Kapittel 4441, post 07 Gebyrinntekter, kvotesystemet 
Det er budsjettert med inntekter fra virksomheter som omfattes av kvoteplikt i henhold til 
kvoteforskriften på 10,6 mill. kroner. Inntektene skal finansiere Klima- og 
forurensningsdirektoratets utgifter ved tilsyn i tillegg til drifting av det elektroniske 
kvotesystemet.  
 
Det gis ikke merinntektsfullmakt under kapittel 4441, post 07.  
 
Kapittel 4441, post 09 Internasjonale oppdrag 
Det er budsjettert med inntekter tilsvarende 5,958 mill. kroner. Inntektene er knyttet til 
internasjonalt miljøsamarbeid og bistandsarbeid i samarbeid med blant annet 
Utenriksdepartementet.  
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Driftsutgifter under kapittel 1441, post 01 kan overskrides mot merinntekter under denne 
posten.  
 
Delegering av budsjettmessige fullmakter 
Klima- og forurensningsdirektoratet delegeres myndighet til: 
1.  å opprette og inndra stillinger, jamfør vedlegg 2 punkt 1, 
2.  å foreta bestillinger av materiell og lignende/gi tilsagn om tilskudd for inntil 25 mill. kroner 

ut over bevilgningen under kapittel 1441 post 39. Samlet ramme for nye bestillinger/tilsagn 
og gammelt ansvar per 31. desember 2012  må ikke overstige fullmaktens størrelse. Det 
vises til instruks i vedlegg 2 punkt 2, 

3.  å benytte unntaksbestemmelsene i bevilgningsreglementet. Dette 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.  

Det vises til vilkår for bruk av fullmaktene i vedlegg 2 punkt 3. 
4.  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 

 b. kapittel 1441 post 22 mot tilsvarende merinntekter under kapittel 4441 post 02. 
 
I forbindelse med opprettelse av et fagråd for Produktregisteret gis Klima- og 
forurensningsdirektoratet fullmakt til å fastsette honorar for møtegodtgjørelse og 
forberedelse. Klima- og forurensningsdirektoratet skal følge de retningslinjer som er 
anbefalt i Statens personalhåndbok kapittel 10.14 og Styrer, råd og utvalg med videre – 
diverse bestemmelser. 

 
 

5.  STYRINGSKALENDER OG RAPPORTERING 
 

Retningslinjene for rapportering sendes ut som egen sak. 
 
Vi minner om at Klima- og forurensningsdirektoratet skal lage en, samlet 
oppsummering under det enkelte resultatområde ved rapportering per 31. august og 
31. desember i 2012. Denne oppsummeringen kommer i tillegg til rapportering på 
hvert enkelt krav. Det er ikke behov for å rapportere på føringer all den tid det ikke 
er avvik som departementet bør informeres om.  
 

Frister for rapporteringer i 2012 er: 

Avviksrapportering 18. mai 2012 
Foreløpig årsrapport 14. september 2012  
Endelig årsrapport 8. februar 2013  
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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 2012 er 1. mars 
2013. 
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