
 

 
 

Postadresse Kontoradresse Telefon 

22 24 90 90 

Org no. 

972 417 793 

Forbrukeravdelingen 

Telefaks 

22 24 27 17 

Saksbehandler 

Postboks 8036 Dep Akersgt. 59 Helge Agneberg 

22 24 24 83 0030 Oslo  

   
 

 

 

Stiftelsen miljømerking i Norge 

Tordenskioldsg 6 B 

0160 OSLO 
 

Deres ref Vår ref Dato 
 201103162-/HAGFOST 12. januar 2012 

 

Statsbudsjettet 2012 - tilskudd over kapittel 862 Positiv miljømerking 

1 Innledning 

 

Stortingets har 15. desember 2011 vedtatt følgende bevilgning for 2012: 

 

Kap. 862 Positiv miljømerking: 

         (i 1 000 kroner) 

Post Betegnelse Budsjett 2012 

70 Driftstilskudd  6 002 

Sum kap. 862  6 002 

 

Tilskuddet vil bli utbetalt i tre rater til Stiftelsen Miljømerking i Norge (Miljømerking) 

til bankkontonummer 9680.35.91226. Første utbetaling skjer i januar 2012 med 

2 002 000 kroner. De to øvrige utbetalingene à 2 000 000 kroner foretas per 1. mai og 1. 

september 2012. 

 

Når det gjelder forvaltning av stiftelsens midler m.v., viser vi til stiftelsesloven § 18. 

 

Bevilgningen skal dekke utgifter til administrasjon av den nordiske 

miljømerkeordningen Svanen og utgifter som følger av funksjonen som ansvarlig organ 

(Competent Body) for EUs miljømerkeordning i Norge, jf. avtale av 27. juli 1995 mellom 

Miljømerking og Barne- og familiedepartementet.  

 

Miljømerkings oppgaver og virksomhet som ansvarlig organ under EUs 

miljømerkeordning er nedfelt i rådsforordning (EF) nr 1980/2000, særlig artikkel 14 



Side 2 

 

om utpeking av ansvarlige organer, og St.prp. nr. 43 (2001-2002) hvor forordningen 

gjøres til del av EØS-avtalen. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet kan gi 

nærmere retningslinjer for virksomheten som ansvarlig organ, herunder prioriteringer 

og norske standpunkter i konkrete saker. 

 

Vi viser til at det arbeides med å implementere en ny forordning (EF nr. 66/2010). 

 

2 Mål- og resultatkrav 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har fastsatt følgende hovedmål for 

forbrukerpolitikken i 2012, jf. Prop. 1 S (2011-2012): 

- En sterk stilling for forbrukerne. 

- Et etisk og miljøforsvarlig forbruk. 

 

Hovedmålet for Miljømerking er å stimulere forbrukere og produsenter til å gjøre valg 

som bidrar til en bærekraftig utvikling.  

 

Miljømerking skal i 2012 arbeide videre for at antallet miljømerkede produkter på det 

norske markedet øker. Departementet forutsetter at Miljømerking arbeider videre med 

å øke kjennskapen til miljømerkene Svanen og EU Ecolabel. Det er også et mål å øke 

kunnskapen om at kravene for å miljømerke produkter og tjenester er strenge, og tar 

hensyn til miljøvirkningene gjennom hele livssyklusen. 

 

For øvrig legger vi til grunn at Miljømerking i 2012 viderefører samarbeidet med 

utenlandske miljømerkeordninger. Samarbeidet vil være tosidig; dels vil nordisk 

miljømerking bidra til å påvirke utviklingen av miljømerking andre steder, dels vil man i 

det nordiske arbeidet kunne dra nytte av kriterier og kompetanse som finnes på feltet i 

andre land. 

 

Departementet ber om at Miljømerking for 2012 rapporterer om status på følgende 

styringsparametre:  

 Antall nye produktgrupper det er vedtatt kriterier for. 

 Antall nye norske lisenser og registreringer for Svanen innenfor forskjellige 

produktgrupper. 

 Antall reviderte kriteriedokumenter. 

 Antall fornyede lisenser og registreringer. 

 Kjennskapen til Svanen hos befolkningen (i prosent). 

 Kjennskapen til EU Ecolabel hos befolkningen (i prosent). 

 

Følgende resultatkrav gjelder:  

o Over 90 prosent av befolkningen skal ha kjennskap til Svanen. 

o Kjennskapen til EU Ecolabel skal øke, og på sikt ligge på 30 prosent. 
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3 Rapportering og økonomistyring 

 

Miljømerking skal legge fram en årsrapport til departementet som inneholder 

regnskapstall for året, og forklaringer på eventuelle avvik i regnskapstallene i forhold til 

budsjettet. 

 

Vi ber om at Miljømerking i årsrapporten redegjør for status for virksomheten, og 

kommenterer utviklingen for hver av styringsparametrene over tid, og opp mot målene 

som gjelder for virksomheten. Rapporteringen vil danne grunnlag for utarbeidelsen av 

resultatrapporten i Prop. 1 S (2013-2014). 
 

Budsjett og regnskap skal følge statsregnskapets budsjettår. Regnskapet skal revideres. 

Regnskap og årsrapport skal sendes Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 

innen 28. februar 2013. 

 

Departementet legger opp til at det, i likhet med tidligere år, skal utarbeides periodiske 

regnskapsrapporter, der spesielle forhold om utgifts- og inntektsutviklingen 

kommenteres. Vi ber om at det i 2012 utarbeides slike rapporter per: 

 30. juni med rapporteringsfrist 15. august. 

 30. september med rapporteringsfrist 30. oktober. 

 

Det skal rapporteres slik at både forbruk per dato og planlagt forbruk for resten av året 

framkommer på en detaljert og oversiktlig måte. I regnskapsrapportene skal det framgå 

hvor stor del av tilskuddet som er benyttet til oppgavene som ansvarlig organ i Norge 

for EUs miljømerkeordning. 

 

Departementet ønsker lykke til med arbeidet, og ser fram til et godt samarbeid i 2012. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Bodhild Fisknes (e.f.) 

 

 Helge Agneberg 
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