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Supplerende tildelingsbrev 2022 angående midler til 
lønnsoppgjøret, ikke-høstbart vilt og nasjonalparkomkostninger, 
samt nye oppdrag. 
 

I dette supplerende tildelingsbrevet tildeles Miljødirektoratet midler som følge av 

lønnsoppgjøres 2022, midler til ikke-høstbart vilt, og midler til nasjonalparkomkostninger. 

Samtidig gis det nye oppdrag. 

 

Tildeling av midler  

Lønnskompensasjon, kap. 1420 post 01 

Vi viser til vedlagt brev fra Finansdepartementet 30.09.2022 der Klima- og 

miljødepartementet blir meddelt fordelingen av kompensasjonen for lønnsoppgjøret 2022. 

Kap. 1420 post 01 mottar i henhold til denne fordelingen 11,108 mill. kroner. KLD tildeler 

med dette midlene til Miljødirektoratet. 

 

Ikke-høstbart vilt, kap. 1140 post 21 og 71 

Vi viser også til supplerende tildelingsbrev av 18.03.2022 med opprinnelig tildeling av midler 

til ikke høstbart vilt stilt KLD til rådighet fra Landbruks- og matdepartementet. Vi viser videre 

til vedlagt brev fra Landbruks- og matdepartementet av 27.06.2022 der de stiller ytterligere 

midler til ikke-høstbart vilt til disposisjon for KLD med utgangspunkt i Prop. 115 S (2021-

2022) og Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022, jf. Innst. 450 S 

(2021-2022). KLD tildeler med dette midlene uavkortet videre til Miljødirektoratet slik: 

 

Kapittel Post Navn på post Beløp i hele kroner 

1140 01 Driftsutgifter 150 000 (ny totaltildeling 2 374 350) 

1140 21 Spesielle driftsutgifter 675 000 (ny totaltildelling 4 752 450) 

1140 71 Tilskudd til viltformål 225 000 (ny totaltildeling 5 516 700) 
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Side 2 
 

KLD beklager sen videreformidling av midlene til ikke-høstbart vilt. Det skyldes at brevet fra 

LMD ikke nådde fram til vårt arkivsystem, før vi etterlyste det hos LMD. 

 

Statlige erverv, nasjonalparker, kap.1420 post 34 og post 33 

Vi viser til vedlagt brev fra Finansdepartementet av 26.09.2022 med samtykke til 

overskridelse av kap.1420, post 34 med 1,75 mill. kroner. Bakgrunn for saken er innspill fra 

Miljødirektoratet med anmodning om samtykke til å overskride kap.1420 post 34 med 1,75 

mill. kroner mot en tilsvarende inndekning under kap.1420 post 33. Det følger av brevet fra 

Finansdepartementet at KLD skal komme tilbake med forslag til påfølgende justeringer i 

bevilgningene på kap.1420, post 33 og 34 ifb. nysalderingen. 

 

 

Nye oppdrag med medfølgende tilleggsmidler 

 

Utvikle en håndbok for bruk av CNOSSOS Kap. 1400 post 01, 0,75 mill. kroner 

EU har utviklet en ny beregningsmetode i forbindelse med strategisk støykartlegging, 

CNOSSOS, og har besluttet at CNOSSOS fremover skal brukes som beregningsmetode for 

støy.  

 

Målsettingen er at CNOSSOS også skal kunne brukes i norsk arealplanlegging og på sikt 

erstatte dagens gamle beregningsmetode Nor96. Før CNOSSOS kan tas i bruk i 

arealplanleggingen, må det lages en håndbok for bruk av CNOSSOS. 

 

Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet utvikle en håndbok for bruk av CNOSSOS 

i norsk arealplanlegging. Håndboken skal gi føringer for hvilke parametere og inngangsdata 

som skal brukes ved støyberegninger. Håndboken skal bidra til å sikre at 

beregningsmetoden brukes på riktig-, standardisert- og etterprøvbar måte. 

 

Prosjektnummer: 22650200  

 

Kystsone i norske havområder, kap. 1400 post 21, 0,5 mill. kroner 

Miljødirektoratet gis midler til arbeidet med en fagrapport om kystsonen i norske havområder. 

Rapporten skal inngå som et faglig grunnlag for stortingsmeldingen om forvaltningsplanene i 

2024.  

 

Prosjektnummer: 22630100 

 

Oppdrag om kunnskapsgrunnlag på plastemballasje, kap. 1400 post 21, 0,2 mill. kroner 

Klima- og miljødepartementet (KLD) viser til kontakt med Miljødirektoratet om bestilling på 

oppdatert kunnskapsgrunnlag om plastemballasje.  

 

Frist: 13.10.2022. 

 

 



 

 

Side 3 
 

Felles føring for alle tildelte oppdragsmidler 

Det forutsettes at utbetalingene tas med i de ordinære kassarapportene til Direktoratet for 

økonomistyring (DFØ), samt at det rapporteres til KLD på forbruk pr. 31.12.22 i direktoratets 

årsregnskap for 2022.  

 

Midlene er ikke overførbare til neste budsjettår, og eventuelle overskridelser kan ikke 

påregnes dekket. Direktoratet må påse at belastningen av angjeldende poster holder seg 

innenfor tildelingen når arbeidsgiveravgift er inkludert. 

 

 

Nye oppdrag uten medfølgende tilleggsmidler 

Oppdrag om innspill til jordbruksforhandlingene 

Klima- og miljødepartementet (KLD) viser til fagmøte med Miljødirektoratet den 7. september 

2022 om jordbruksforhandlingene i 2022 og 2023 og til tildelingsbrev for Miljødirektoratet 

2022, prioritering P1, styringsparameter 7 Forsterket faglig grunnlag i forbindelse med de 

årlige jordbruksforhandlingene. KLD  har behov for Miljødirektoratets faglige råd om 

jordbrukssektorens påvirkning på klima og miljø, samt aktuelle virkemidler og tiltak for å 

oppnå sektorens klima- og miljømål. KLD ber Miljødirektoratet levere følgende oppdrag: 

  

• Miljødirektoratet leverer en kort liste med forslag til prioriterte innsatsområder innenfor 

naturmangfold, klima, vann og luft til jordbruksforhandlingene 2023. 

Frist: 16.12.2022. 

• Miljødirektoratet leverer et notat som utdyper faggrunnlaget for utvikling av 

måloppnåelse og forslag til justert virkemiddelbruk i jordbruksavtalen for 2023 basert 

på prioriteringene, jf. kulepunkt 1. Dette inkluderer nødvendige budsjettjusteringer i 

jordbruksavtalens ulike støtteordninger, herunder også behov for midler til 

forskning/utredning, samt forslag til nedsettelse av partssammensatte grupper for å 

belyse enkelte temaer spesielt.  

Frist: 31.01.2023. 

  

Det er ønskelig at direktoratet vurderer både målrettede klima- og miljøtiltak og mer generelle 

effekter av jordbrukets tilskuddsordninger og krav. Direktoratet må også gjerne framheve 

eventuelle vinn-vinn løsninger for klima og miljø.   

  

Vi kan gjerne ha dialog underveis om dette oppdraget dersom det er behov for ytterligere 

presiseringer eller diskusjon.  

 

Oppdatering av beregninger av nytt mål under forsterket skog- og arealbruksregelverk 

Klima- og miljødepartementet (KLD) viser til Miljødirektoratets beregninger av hva som kan 

bli Norges mål under Kommisjonens forslag til forsterket skog- og arealbruksregelverk av 

27.10.2021. Departementet ber Miljødirektoratet om å oppdatere beregningene basert på 

Klimagassregnskapet for 2020 (NIR 2022). 

 

Frist: 15.10.2022 



 

 

Side 4 
 

Oppdrag om deltakelse i utredning av seterdrift 

Vi viser til jordbruksavtalen Prop. 120 S (2021–2022) Endringer i statsbudsjettet 2022 under 

Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2022). I kapittel 7.4.3 står følgende: 

 

Utredning setersatsing 

(…) 

Avtalepartene er enige om at Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren gis i 

oppdrag å gjennomføre en utredning som tar for seg hvilke sider ved seterdriften som er 

viktig og realistisk å ta vare på for fremtiden, formulere forslag til målsettinger og vurdere 

mulig innretting av virkemidler rettet mot seterdrift. Utredningen bør bygge videre på 

eksisterende kunnskapsgrunnlag. TINE må involveres i arbeidet, og det opprettes en 

referansegruppe med representanter for næringa. Arbeidet må også sees i sammenheng 

med den videre satsingen på fjellandbruket, jf. kap. 7.3.4. Landbruksdirektoratet skal lede 

arbeidet. Utredningen ferdigstilles til jordbruksoppgjøret 2023. 

 

Vi ber Miljødirektoratet bidra inn i arbeidet på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte, 

med vekt på miljøverdiene knyttet til seterdrift. 

 

Frist: 01.03.2023.  

 

 

Oppdrag om styringsmetoder og karbonbudsjett 

Regjeringen har satt et omstillingsmål for hele økonomien i 2030. Dette er formulert i 

regjeringsplattformen som et mål om å kutte norske utslipp med 55 pst. sammenlignet med 

1990. Omstillingsmålet er et delmål på veien mot netto nullutslipp og lavutslippssamfunnet.  

 

Miljødirektoratet bes om å utrede og operasjonalisere et eller flere verktøy for måle fremdrift 

mot målet, forstå utviklingen i utslipp over tid, samt behovet for klimapolitikk for videre 

utslippsreduksjoner.  

 

Som en del av dette gis Miljødirektoratet i oppdrag å utrede hvordan et karbonbudsjett kan 

se ut, her under mulige metoder og forslag til kvantifisering. Det bør kartlegges hvordan 

andre land evt. har utformet karbonbudsjett. Karbonbudsjettet skal sette et tak for hvor store 

utslipp Norge kan ha over en gitt tidsperiode. Karbonbudsjettet skal starte fra og med 2025. 

Vi ber om at Miljødirektoratet ser på ulike modeller for karbonbudsjett, inkludert en modell 

med femårige karbonbudsjett. I første omgang ber vi om karbonbudsjett(er) for perioden 

2025-2035. Karbonbudsjettet skal ta utgangspunkt i regjeringens omstillingsmål, og 

karbonbudsjettet skal dekke innenlandske utslipp fra ikke-kvotepliktig og kvotepliktig sektor, 

men det skal ikke utarbeides budsjett for kvotepliktige utslipp for det enkelte år. 

Karbonbudsjettet må også ta hensyn til Norges nåværende mål og forpliktelser under 

innsatsfordelingen, og ta hensyn til eventuelle endringer som følge av Klar for 55.   

 

Frist: 15.01.2023 

 



 

 

Side 5 
 

Oppdrag om kartlegging av ernæringsarbeid i kommunene 

Klima- og miljødepartementet vises til oppdrag i tildelingsbrevene til Helsedirektoratet og 

Miljødirektoratet for 2022 der etatene skal «utarbeide forslag til framdriftsplan med skisse til 

mulige modeller og kostnadsberegninger for styrket tverrsektorielt samarbeid for 

tilrettelegging for et sunt, bærekraftig og klimavennlig kosthold i fylker og kommuner i tråd 

med Klimaplan 2030», og til svar på oppdraget mottatt 27. juni 2022. 

 

Helsedirektoratet og Miljødirektoratet gis i oppdrag å kartlegge hvordan fylker og kommuner 

jobber for å fremme et sunt og bærekraftig kosthold. Som en del av kartleggingen er det 

relevant å se på hvordan arbeidet er forankret, hvor mye ressurser som er satt av til arbeidet, 

om arbeidet er integrert i øvrig bærekraftsarbeid og hvorvidt fylker og kommuner 

samarbeider om arbeidet. Basert på denne kartleggingen skal det gjøres en vurdering av 

muligheter og barrierer for arbeidet med sunt og bærekraftig kosthold i fylker og kommuner. 

 

I tillegg bes det om en beskrivelse av hvorvidt, og eventuelt hvordan, Klimasats har blitt brukt 

som et virkemiddel for å fremme klimavennlig kosthold og redusert matsvinn i fylker og 

kommuner, og en vurdering av om, og eventuelt hvordan, en støtteordning for arbeidet med 

å fremme et sunt og bærekraftig kosthold kan utvikles. Her vil det være relevant å se hen til 

Klimasats-modellen.  

 

Kartleggingen bør sees i lys av andre prosjekter og om mulig inkludere andre 

innsatsområder (regjeringen-vil-punkter) fra klimameldingen (Meld St 13) og Nasjonal 

handlingsplan for sunnere kosthold (2017-2021/23). Arbeidet skal ledes av Helsedirektoratet. 

 

Frist: 01.05.2023. 

 

Oppdrag om metoder for beregning av utslipp av klimagasser fra ventilering og lekkasjer på 

landanlegg, raffinerier mv. 

Det vises til arbeidet i senere år med å vurdere metoder for beregning av utslipp av 

klimagasser fra ventilering og lekkasjer på landanlegg, raffinerier mv. Miljødirektoratet bes 

om å utarbeide kildespesifikke kvantifiseringsmetoder (måle- og beregningsmetoder) for 

metan og NMVOC på landanleggene, og tilhørende retningslinje for kvantifisering og 

rapportering av metan- og NMVOC-utslipp.   

 

Frist: 31.12.2023.  

 

Med hilsen 

 

 

Lene Lyngby (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Christine Bergan Yang 

førstekonsulent 
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