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Supplerende tildelingsbrev med midler til ikke-høstbare viltressurser, 
helhetlig havforvaltning og produsentansvar, samt nye oppdrag etter 
fremleggelse av Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021-2030 
I dette supplerende tildelingsbrevet blir Miljødirektoratet tildelt midler til ikke-høstbare 
viltressurser over kap. 1140 og midler til arbeid med helhetlig havforvaltning og 
produsentansvar over kap. 1400. I tillegg blir det gitt noen nye oppdrag til direktoratet i 
etterkant av fremleggelsen av Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021-2030. 
 

1. Belastningsfullmakt for midler til ikke-høstbare viltressurser over kap. 
1140 

Vi viser til vedlagte belastningsfullmakt fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) av 
04.01.2021 med fullmakt til å belaste 10,8 mill. kroner til ikke-høstbare viltressurser fra ulike 
poster under kap. 1140. Fullmakten blir herved i sin helhet delegert til Miljødirektoratet. 
Midlene er fordelt som følger: 
 
Kap.  Post Postbetegnelse Tildeling 
1140 01 Driftsutgifter 2 235 600 
 21 Spesielle driftsutgifter 3 280 200 
 71 Tilskudd til viltformål 5 291 700 

 
I belastningsfullmakten ber LMD om at KLD på egnet måte bidrar til budsjettomtale på kap. 
1140 vedr. bruken av midler til ikke-høstbare arter. KLD ber Miljødirektoratet ivareta dette og 
avklare bidrag direkte med LMD for å sikre egnet budsjettomtale. 
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2. Tildeling av midler til helhetlig havforvaltning over kap. 1400 
 
Klima- og miljødepartementet viderefører midler til Miljødirektoratets arbeid med helhetlig 
havforvaltning, og tildeler med dette 2 mill. kroner til arbeidet over kap. 1400 post 21. 
Prosjektnummeret for arbeidet i 2021 er 21630100. 
 
 

3. Tildeling av midler til arbeid med produsentansvar over kap. 1400 
 

Miljødirektoratet fikk 12. november 2020 i oppdrag å gjennomgå og foreslå forbedringer av 
utvidet produsentansvar i Norge. Dette oppdraget har høy prioritet i departementets arbeid 
med sirkulær økonomi, og for å sikre direktoratet nødvendige utredningsmidler stiller vi 1,5 
mill. kroner til rådighet for dette arbeidet i 2021. Midlene blir tildelt over kap. 1400 post 21 
med prosjektnummer 21620203. 
 

4. Nye oppdrag til Miljødirektoratet etter fremleggelsen av Meld. St. 13 
(2020-2021) Klimaplan for 2021-2030 

Regjeringen har lagt frem Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021-2030. I dette 
supplerende tildelingsbrevet gir departementet nye oppdrag til Miljødirektoratet som følge av 
den fremlagte planen. Oppdragene er som følger: 

4.1 Utredning av nullutslippssoner 
Bidra til regelverksutvikling og konsekvensutredning av å opprette nullutslippssoner. SD og 
transportetatene vil ha hovedansvaret for arbeidet.  
 
Frist: Første halvdel av 2021. 

4.2 Utredning av omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk og anleggsdiesel 
Levere en konsekvensutredning av økt omsetningskrav for biodrivstoff i veitransport for 2022 
og 2023 med sikte på å opprettholde dagens volum. Utrede omsetningskrav inkludert 
konsekvensutredning for anleggsdiesel for 2022 og 2023. Utrede mulighet for felles 
omsetningskrav for vegtransport og anleggsdiesel.  
 
Frist: Etter nærmere avtale. 

4.3 Utredning av felles omsetningskrav for vei, anlegg og skipsfart 
Utrede mulighet for felles omsetningskrav for vegtransport og anleggsdiesel, og vurdere om 
et slikt felles omsetningskrav også kan gjelde for skipsfarten. Oppdraget sees i sammenheng 
med 4.2 og 4.4. 
 
Frist: Etter nærmere avtale. 
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4.4 Utredning av omsetningskrav for biodrivstoff i skipsfart 
Levere en konsekvensutredning av omsetningskrav for flytende biodrivstoff og biogass i 
skipsfart, inklusive konsekvenser for handel og virkemiddelinnretning, samt utarbeide 
høringsnotat, i samarbeid med Kystverket/Sjøfartsdirektoratet.  
 
Frist: Etter nærmere avtale. 
 
4.5 Utredning av avgift på klimagassutslipp fra torvuttak  
Utrede avgift på klimagassutslipp fra torvuttak, jf. oppdragsbrev 20. november 2020. 
Utredningen skal bli gjort i samarbeid med Skattedirektoratet.  
 
Frist: 3. juni. 
 
4.6 Utredning som underlag for vurdering av avgift på utslipp fra arealbruksendring 
Levere en utredning av avgift på utslipp fra arealbruksendringer. 
 
Frist: 1. juli. 
 
4.7 Utredning av forbud mot nye torvuttak 
Levere en utredning av konsekvenser av forbud mot nye torvuttak og lage utkast til 
høringsnotat.  
 
Frist: 1. juli.  
 
4.8 Utarbeide faglig grunnlag for strategi for å hindre nedbygging av myr 
Lage faglig grunnlag for å følge opp regjeringen-vil-punkt i klimameldingen: "Regjeringen vil 
arbeide for å redusere nedbygginga av myr gjennom planlegging etter plan- og bygningslova 
og eventuelt andre føremålstenlege tiltak. Regjeringa vil utvikle ein konkret strategi for å 
hindre nedbygging av myr."  
 
Frist: Etter nærmere avtale. 
 
 
I tillegg til disse oppdragene må Miljødirektoratet påregne å bistå Landsbruksdirektoratet 
med oppgaver i tilknytning til oppfølging av planen innenfor skog- og jordbruk.  
Miljødirektoratet bes også følge opp tiltakene i direktoratets forslag til plan for å fremme 
overgangen fra bruk av torvbaserte produkter til torvfrie produkter, i tråd med klimaplanen 
som sier at "Regjeringa vil arbeide vidare med å fremje overgangen frå å bruke torvbaserte 
produkt til torvfrie produkt. Om ein lykkast med det, vil ein redusere faren for karbonlekkasje 
frå import. Arbeidet i forvaltninga med å følgje opp planen skal bli dekt innanfor dei til kvar tid 
gjeldande økonomiske rammene." 
 
 
 



 

 

Side 4 
 

Med hilsen 
 
 
Lene Lyngby (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Pål Nordby Helle 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Riksrevisjonen 

 


	Supplerende tildelingsbrev med midler til ikke-høstbare viltressurser, helhetlig havforvaltning og produsentansvar, samt nye oppdrag etter fremleggelse av Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021-2030
	1. Belastningsfullmakt for midler til ikke-høstbare viltressurser over kap. 1140
	2. Tildeling av midler til helhetlig havforvaltning over kap. 1400
	3. Tildeling av midler til arbeid med produsentansvar over kap. 1400
	4. Nye oppdrag til Miljødirektoratet etter fremleggelsen av Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021-2030
	4.1 Utredning av nullutslippssoner
	4.2 Utredning av omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk og anleggsdiesel
	4.3 Utredning av felles omsetningskrav for vei, anlegg og skipsfart
	4.4 Utredning av omsetningskrav for biodrivstoff i skipsfart



