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Supplerende tildelingsbrev om Oslofjordplanen, konsekvensutredninger,
avfallsplaner i havner, og overførte midler til ikke-høstbart vilt
I dette supplerende tildelingsbrevet gis Miljødirektoratet nye oppdrag i oppfølging av
Oslofjord-planen og ang. forholdet mellom norske regler og EUs direktiv om
konsekvensutredninger. Videre tildeles direktoratet midler over kap. 1400 til to stillinger hos
statsforvalterne til å jobbe med avfallsplaner i havner. Det tildeles også midler over kap. 1140
til ikke-høstbart vilt i form av overførte ubrukte beløp fra 2020 til 2021.

Oppdrag i oppfølgingen av Oslofjord-planen
Miljødirektoratet gis herved nye oppdrag til i forbindelse med Helhetlig tiltaksplan for en ren
og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv, som ble lansert 30. mars 2021.
Tiltak under Miljødirektoratets ansvarsområde
Miljødirektoratet har etter planen et ansvar for oppfølgning og rapportering, og bes følge opp
tiltak på eget område i tråd med planens del 5.
Oslofjordråd
Det skal etableres et Oslofjordråd (tiltak 63). Dette skal være en samordningsarena der
ordførere fylkesordførere, klima- og miljøministeren og andre berørte statsråder møtes hvert
år for status oppdatering, erfaringsutveksling og for å sikre oppfølging og framdrift av de ulike
tiltakene.
Klima- og miljødepartementet gir herved Miljødirektoratet i oppgave å være sekretariat for
Oslofjordrådet på vegne av departementet, inkludert å arrangere rådsmøter hvert år. I 2021
bes det planlagt for et oppstartsmøte med seminar i slutten av august.
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Plattform for overordnet rapportering om status for gjennomføring
Miljødirektoratet bes hvert annet år, i første omgang fram til 2026, foreta en overordnet
rapportering om status for gjennomføring av tiltakene (2.3.3). Rapporteringskravet vil bli
inkludert i tildelingsbrevet det aktuelle året. Første rapportering blir i 2022.
Naturinformasjonssenter
Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet gå raskt i gang med oppfølging av tiltak
62 i planen (om naturinformasjonssenter for Oslofjorden).

Oppdrag ang. forholdet til EU-direktiv om konsekvensutredning
Miljødirektoratet bes gjøre en vurdering av praktiseringen av de norske reglene om
konsekvensutredning, og av om norske regler og praksis er i tråd med EU-direktivene om
konsekvensutredning. Direktoratet bes gi en vurdering av hovedutfordringer og hvilke tiltak
Miljødirektoratet vil gjennomføre i et kort- og langsiktig perspektiv. Frist: 1. juni

Midler til avfallsplaner i havner
Departementet tildeler 1 mill. kroner over kap. 1400 post 21 til å finansiere to midlertidige
stillinger hos statsforvalterne i Vestland og Trøndelag.
Det er ønskelig med oppstart av stillingene så raskt stasforvalterne klarer det. Selv om de to
stillingene er plassert hos statsforvalterne i Vestland og Trøndelag, skal de arbeide med
godkjenning av avfallsplaner for havner i flere fylker. Midlene skal i tillegg til lønn, også dekke
overheadkostnader og eventuelle reisekostnader knyttet til de to stillingene. Miljødirektoratet
kan spesifisere oppgavene nærmere overfor statsforvalterne i Vestland og Trøndelag.
Departementet har lagt til grunn at stillingene opprettes med halvårsvirkning i 2021,
helårsvirkning i 2022 og halvårsvirkning våren 2023.
I tråd med dette tar departementet sikte på å finansiere stillingene med 2 mill. kr i 2022 og 1
mill. kr i 2023. Vi har forbehold om Stortingets godkjennelse av budsjettet utover
bevilgningsåret 2021.
I korrespondanse med- og rapportering ift. KLD, ber vi om at prosjektnummer 2102 0200
oppgis som referanse.
Det forutsettes at utbetalingene tas med i de ordinære kassarapportene til Direktoratet for
økonomistyring (DFØ), samt at det rapporteres til KLD på forbruk pr. 31.08. innen 15.09.21
og forbruk pr. 31.12.21 innen 01.02.22.
Midlene er ikke overførbare til neste budsjettår, og eventuelle overskridelser kan ikke
påregnes dekket. Direktoratet må påse at belastningen av angjeldende post holder seg
innenfor tildelingen når arbeidsgiveravgift er inkludert.
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Overførte ubrukte beløp fra 2020 til 2021 ang. ikke-høstbart vilt
Vi viser til vedlagt brev av 17.03.21 fra Landbruks- og matdepartementet med
belastningsfullmakt til KLD ang. overførte beløp fra 2020 til 2021 over kap. 1140 for ikke
høstbart vilt. KLD tildeler med dette midlene uavkortet videre til Miljødirektoratet iht. brevet.
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Statsbudsjettet 2021 - Overføring av ubrukt bevilging fra 2020 til 2021 viltmidler
Landbruks- og matdepartementet viser til Prop. 1 S (2020-2021), der det framgår at deler av
kapittel 1140 post 01, 21 og 71 skal kunne benyttes til ikke-høstbare viltressurser. Vi viser
også til belastningsfullmakt for statsbudsjettet 2021, kapittel 1140, til Klima- og
miljødepartementet, datert 4. januar 2021.
Det er overført ubrukt bevilgning på kapittel 1140 fra 2020 til 2021. Det legges til grunn at
den overførte bevilgningen fordeles med 85 pst. til høstbare viltressurser og 15 pst. til ikkehøstbare viltressurser. Dette er samme fordelingen som for øvrige midler i 2021.
Landbruks- og matdepartementet gir med dette Klima- og miljødepartementet fullmakt til å
belaste følgende beløp til ikke-høstbare viltressurser, i tillegg til den fullmakten som er gitt 4.
januar 2021:
Kapittel
1140
1140
1140

Post
01
21
71

Kroner
61 200
1 200
43 050

Driftsutgifter
Spesielle driftsutgifter
Tilskudd til viltformål, kan overføres
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