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1. INNLEDNING 
Det vises til St. prp. nr. 1 (2008-2009). Tildelingsbrevet for 2009 tar for seg de oppgaver 
departementet spesielt ønsker å framheve, nye oppgaver samt konkrete oppdrag som 
SFT skal prioritere i 2009.  
 
Vi gjør oppmerksom på at vi har tatt ut hele vedlegg 3 Tidsfrister og retningslinjer for 
rapportering fra vedleggssamlingen.  
Tidsfrister for rapporteringen blir meddelt i punkt 6.1 i tildelingsbrevet og i vedlegg 1 
Møteplan.  
Retningslinjene for rapportering sendes ut elektronisk som egen sak, og skal benyttes 
hvert år som rapporteringsmal av etatene. SFT bes lagre dette dokumentet og hente det 
fram og fylle ut relevante rapporter når de enkelte rapportene skal avgis. Dersom det 
blir behov for endringer i retningslinjene, vil departementet meddele SFT dette.  Vi gjør 
oppmerksom på at alle etatene skal lage en kort, samlet oppsummering under det 
enkelte resultatområde ved rapportering pr. 31. august og 31. desember i 2009. Denne 
oppsummeringen kommer i tillegg til rapportering på resultatkrav i tildelingsbrevet. 
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2. STRATEGISKE UTFORDRINGER OG MÅL 

2.1. Miljøvernmyndighetenes overordnete strategier og 
prioriteringer 
Miljøverndepartementets politikk er basert på en analyse av trusselbildet og utviklings-
mulighetene innenfor de ulike miljøområdene, en spisset oppfølging av Soria Moria 
erklæringen og prioriteringene i 2009, som er gjengitt i innledningskapitlet i St.prp. nr. 
1 (2008-2009).    
 
Budsjettøkningen vi har fått i 2009 gir oss de mulighetene vi har ventet på i flere år. At 
vi gjennomfører og utnytter budsjettet fullt ut i 2009 - og leverer med suksess på 
budsjettet, vil være den beste plattformen for fremtidige budsjettprosesser. 
 
Miljøforvaltningen skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass med utfordrende og 
interessante oppgaver og store muligheter for egenutvikling. Vi tar i bruk det potensial 
som finnes av kompetanse, erfaring og talent, rekrutterer gode ledere, riktige team og 
legger stor vekt på den enkelte medarbeiders personlige utvikling.  
 
Miljøpolitiske føringer: 
 
De viktigste langsiktige miljøutfordringene som både må ha et nasjonalt og et 
internasjonalt fokus er knyttet til klima, ivaretakelse av naturens mangfold og reduksjon 
i miljøgifter. 
 
For å bidra til bærekraftig utvikling også globalt må MD arbeide for å sikre at andre 
internasjonale avtaler med stor betydning for miljøet bidrar til bærekraftig utvikling og 
ikke reduserer muligheten for nasjonal virkemiddelbruk. Det gjelder særlig 
handelsregelverket under WTO og andre handelsavtaler Norge inngår og utviklingen 
innenfor EU/EØS indre marked. MD skal bruke internasjonale miljøfora strategisk til 
policyutvikling og til identifisering av mål og virkemidler innenfor våre prioriterte 
områder. Miljøbistand og bilateralt samarbeid med nye EU-land og utviklingsland skal 
brukes som plattform for politisk dialog om de globale miljøutfordringene. MD 
prioriterer de utviklingsland vi har egne samarbeidsavtaler med.  
 
For å oppnå de nasjonale miljømålene er regjeringen avhengig av at miljøpolitikken blir 
en vesentlig del av andre departementers prioriteringer, og at ulike sektorers 
miljøpåvirkning sees i sammenheng. MDs rolle som viktigste pådriver i dette arbeidet 
skal prioriteres høyt og legges til grunn på de fleste resultatområdene og spesielt 
klima/energi, naturmangfold, kulturminner og miljøgifter.   
 
MD og etatene skal ivareta en pådriver- og informasjonsrolle som sikrer best mulig 
oppslutning og interesse for miljø. Det skal arbeides mer med miljømobilisering og 
kommunikasjon rettet mot flere målgrupper. Departementet og etatene styrker sin rolle 
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innenfor informasjon og kommunikasjon for å møte utviklingen. Bruken av visuelle 
virkemidler som bilder/illustrasjoner skal forbedres ytterligere i formidlingen av 
miljøpolitikken. Det skal settes mer fokus på fotoweben og etatenes innspill til 
databasen. Hva saken gjelder skal dokumenteres visuelt i saksprosesser, og bilder og 
kart skal følge saksgangen. Det skal arbeides med metoder og prosjekter for å 
synliggjøre hvilke verdier og nytte miljøressursene representerer. Det skal satses 
ytterligere på Klimaløftet, med fokus på klimainformasjon rettet mot folk flest. SFT, DN 
og NP må sette av ressurser til å delta i dette arbeidet. Informasjon ovenfor forbrukere 
om miljø- farlige produkter og kjemikalier skal styrkes. I 2009 startes det også opp et 
prøveprosjekt i utvalgte kommuner for å styrke natur- og miljøfagene i grunnskolen.  
 
Forskning og overvåking skal følges aktivt opp, slik at vi får den kunnskapen som vi har 
mest bruk for og utnytter den på en effektiv og konstruktiv måte i utviklingen av 
miljøpolitikken. Det må skje en styrking av formidling også på dette feltet. 
 
Det skal være god sammenheng mellom kart- og miljødata, nøkkeltall og 
temainformasjon i Miljøstatus.   
 
I 2009 skal det særlig legges vekt på å: 

 
• Synliggjøre og markedsføre miljøspørsmål er nødvendig i sammenheng med 

den vesentlige økningen i miljøbudsjettet. En styrket satsing på formidling bør 
skje innenfor de enkelte arbeidsområdene. 

• Følge opp klimameldingen, klimaforliket og vår rolle i klimasatsingen nasjonalt. 
I et globalt perspektiv er skogtiltak i utviklingsland for å redusere utslipp av 
klimagasser særlig viktig. I klimaarbeidet skal MD arbeide aktivt i alle 
internasjonale prosesser, og legge opp til å spille en ledende rolle i de 
internasjonale klimaforhandlingene i København i 2009 for å bidra til et godt 
resultat.  

• Gjennomføre en sterk satsing på vern, forvaltning og oppsyn i verneområdene 
og artsforvaltning i 2009. Ivaretakelse av variasjonen av ulike naturtyper fra 
kulturavhengige til mer villmarkspregede arter og skog står høyt på dagsorden, 
bl.a. for å følge opp våre forpliktelser i det internasjonale arbeidet med å stanse 
tapet av biologisk mangfold innen 2010. 47 verneforslag i nasjonalparkplanen 
skal være gjennomført ved utgangen av 2009.  

• Føre en aktiv politikk for å redusere utslipp av miljøgifter både nasjonalt og 
internasjonalt. Et offentlig utvalg skal foreslå tiltak som kan iverksettes for at 
myndighetene kan nå målet om å stanse alle utslipp av miljøgifter innen 2020. 
Det skal etableres en miljøprøvebank med ulike typer prøvemateriale for senere 
analyser av miljøgifter. Arbeidet med opprydding i forurenset jord og i sjøbunn 
har høy prioritet.   

• Fortsatt ha sterk satsing på istandsetting, forvaltning, vern og bruk av 
kulturminner og kulturmiljøer og minimalisere tapet av kulturminner innen 
2020. I kulturminneåret 2009 skal det skapes oppmerksomhet og engasjement 
med spesielt fokus på kulturminner i dagliglivet.   
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• Ivareta og ha et spesielt fokus på oppgaver i nordlige og polare områder, fordi 
disse områdene er spesielt sårbare.   

• Et godt grep om miljøstatus og miljødata er viktig for å styrke departementet og 
etatenes status og innflytelse. Miljøforvaltningen har et nasjonalt ansvar for 
miljøovervåking og miljødatasamordning og ønsker å styrke dette arbeidet både 
i egen forvaltning og i berørte sektorer. Vi vil også videreutvikle vårt arbeid med 
miljøstatus. MD vil trekke etatene nærmere inn i dette arbeidet. 

• Viktig fokus i 2009 vil også være Kartverkets rolle som koordinator for stedfestet 
informasjon. 

• Arbeide for at planleggingen etter plan- og bygningsloven (PBL) blir et bedre 
redskap for utviklingen av samfunnet, og sikre at bærekraftsperspektivet ligger 
til grunn for planleggingen.  
Utviklingen i arealbruk skal følges nøye, spesielt i strandsonen og i fjellet. MD 
vil i 2009 ha en aktiv oppfølging av de regionale planene for villreinområdene og 
bidra til godt kunnskapsgrunnlag for planene. Erfaringene fra 
nettverkssamarbeidet i programmet ”Livskraftige kommuner” og kompetanse i 
kommunene vil også stå sentralt. Det blir rettet spesielt fokus på kommunene 
når det gjelder klima og universell utforming. Programmet ”Fremtidens byer” er 
et viktig samarbeidsprogram som skal sikre en felles innsats mellom kommune 
og stat i arbeidet med å oppnå en mer bærekraftig byutvikling. Det er nær 
kobling mellom programmet, Klimaløftet og ”Livskraftige kommuner”.      

• Følge opp satsingen på miljøteknologi. Det er etablert et strategisk råd for 
miljøteknologi og i 2009 vil det fokuseres på utarbeidelse av en nasjonal strategi 
for miljøteknologi.   

 
Administrative grep og videreutvikling av miljøforvaltningen: 

• Oppgaver som ikke får plass innenfor tilgjengelig ressursramme skal 
konkretiseres og avklares gjennom styringsprosessen.  

• Prinsippene i revidert etatsstyringshefte skal gjennomføres på alle nivå i MD og 
etatene. Hovedansvarlig fagavdeling i MD skal løpende følge opp etatenes 
forbedringspunkter iht. økonomiregelverket, samt arbeid og egne tiltak i 
effektiviserings/forenklingsarbeidet gjennom styringsdialogen. Det skal fortsatt 
legges stor vekt på egnet standardisering på det administrative området.  

• Krav til etterprøvbare mål og konkrete indikatorer skal skjerpes i mål- og 
resultatstyringssystemet.  
De overordnede risikoanalysene som er gjennomført i 2007 og 2008 skal følges 
opp. I tillegg skal det i 2009 gjennomføres nye overordnede risikoanalyser, jf. 
samlet oversikt nedenfor. Etatene trekkes inn i dette arbeidet.  

Resultatområde 1, underområde 2, Arbeidsmål: 1.2.2.1. Bidra til å redusere presset på truede arter og 
ansvarsarter gjennom handlingsplaner og samarbeid med andre involverte parter.  
 
Resultatområde 2, Nasjonalt resultatmål 2, Freda og fredingsverdige kulturminne og kulturmiljø skal vere 
sikra og ha ordinært vedlikehaldsnivå i 2020. 
 
Resultatområde 3, underområde 5, Arbeidsmål 2.1. Sjå til at det finst rammevilkår for å oppfylle dei 
nasjonale gjenvinningsmåla. 
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Resultatområde 5, underområde 1, Arbeidsmål 1.1. Medverke til utforminga av EUs politikk på prioriterte 
område for Noreg, som klima/energi, kjemikalier, EUs marine strategi og luftforureining.  
 
Resultatområde 6, underområde 1, med særlig vekt på fremtidens byer tilknyttet arbeidsmål 1.3. Fremja 
auka fokus på miljø, livskvalitet og helse i byar, tettstader knytt til byomforming, sentrumsutvikling, 
grønstruktur og bymarker, busetjing og næringsliv. Koordinere programmet for Groruddalen og 
samarbeidsporsjektet Framtidas byar/klima- og miljøvennlege byar". 
 
Resultatområde 6, underområde 3, med særlig vekt på etablering av planregister i Norge digitalt under 
arbeidsmålet 8.2. Bidra til at geodata blir gjort tilgjengeleg og synleg innan nye områder. 
 

3. KRAV TIL SFT UNDER DET ENKELTE RESULTATOMRÅDE 

SFT’s hovedfunksjoner 
I tillegg til å følge opp de overordnede prioriteringene og særlig viktige resultatkrav og 
oppdrag på resultatområdene har SFT omfattende funksjoner /oppgaver som skal 
utføres med god kvalitet.  
 
På alle resultatområder og underområder har SFT ansvar for å:  

• Ha oversikt over miljøets tilstand og utvikling, herunder sørge for nødvendig 
overvåking innenfor de ressursrammer som stilles til disposisjon, sørge for 
nødvendig rapportering til ulike internasjonale fora og rapportere til 
departementet om utviklingen og si fra dersom utviklingen gir grunn til 
bekymring. 

• Formidle pålitelig, aktuell og forståelig miljøinformasjon til allmennheten 
gjennom ulike kanaler 

• Drive myndighetsutøvelse innenfor rammen av de regler som er delegert til SFT 
etter forurensningsloven, klimakvoteloven og produktkontrolloven med 
tilhørende forskrifter  

• Drive risikobasert tilsyn 
• Styring og veiledning av forurensningsarbeidet hos fylkesmannen 
• Ha oversikt over ulike sektorers bidrag til miljøproblemene og samarbeid med 

sektormyndighetene på ulike områder for å bidra til miljøvennlige løsninger 
• Delta i diverse internasjonale prosesser og arbeidsgrupper. 

3.1 Resultatområde 1 Naturens mangfold og friluftsliv 
Forurensning utgjør en hovedtrussel mot bevaring av naturens mangfold. SFT skal 
sikre at hensynet til bevaring av naturens mangfold blir synliggjort og ivaretatt i 
arbeidet med å bekjempe forurensning. SFT er en viktig aktør i arbeidet med å etablere 
en helhetlig forvaltning basert på økosystemtilnærming, ikke minst i våre hav-, kyst og 
ferskvannsområder, jf også resultatområde 3. Ingen av arbeidsmålene i St.prp. nr. 1 
(2008-2009) under resultatområde 1 er direkte relevante for SFT. 
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3.2 Resultatområde 2 Bevaring og bruk av kulturminner 
 
Se vedlegg om faste, løpende oppgaver 

3.3 Resultatområde 3 Rent hav og vann og et giftfritt samfunn 
Resultatområdet omfatter følgende underområder: 
- Underområde 1 Helhetlig hav- og vannforvaltning 
- Underområde 2 Overgjødsling og nedslamming 
- Underområde 3 Oljeforurensning 
- Underområde 4 Miljøgifter 
- Underområde 5 Avfall og gjenvinning 
 

Underområde 1: Helhetlig hav- og vannforvaltning 

 
Arbeidsmål 1.1 Lede og koordinere forvaltningsplanarbeidet og sikre det nødvendige, 
miljøfaglige grunnlaget for utarbeidelse, gjennomføring og oppdatering av helhetlige 
forvaltningsplaner for norske havområder. Sikre utarbeidelse av helhetlige 
forvaltingsplaner for Norskehavet innen 2009 og Nordsjøen innen 2015, og i løpet av 2010 
ha oppdatert forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten. 
 

Særlig prioriterte resultatkrav for 2009:  
 

• SFT skal i tilknytning til arbeidet i OSPAR koordinere norske innspill til QSR 
2010  

• SFT skal delta i det faglige arbeidet i EU knyttet til EUs marine 
strategi/forslag til havstrategidirektiv og etter nærmere avklaringer i 
samarbeid med DN vurdere konsekvenser av direktivet. 

• SFT skal styrke sin kompetanse på effekter av klimagassutslipp på vann- og 
havmiljøet (både klimaendringer og havforsuring) og nødvendige 
tilpasningstiltak. SFT skal videre i samarbeid med DN og NP bistå MD med 
rådgivning og utarbeidelse av faglig underlag på området til bruk i nasjonale 
og internasjonale prosesser, med særlig fokus i 2009 på OSPARs QSR.   
 

 
 
Arbeidsmål 2.1 Samordne og avklare faglige rammer for vannregionene for å sikre 
grunnlaget for utarbeidelse av forvaltningsplaner og tiltaksprogram innen tidsfristene som 
vannforvaltningsforskriften setter. 
 
Se vedlegg om faste, løpende oppgaver 
 
Oppdragsliste 2009 
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Resultat- 
område 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes 
MD 

Tidsplan 

Res.omr. 3, 
underområde 1 

Gjennomføre prosjekter om 
kunnskapsoppbygging knyttet til helhetlig 
forvaltning av norske havområder. 

Jf. e-post av 10. 
januar 2008, 

vedlagt oversikt 
over prosjekter. 

 

Underområde 2: Overgjødsling og nedslamming 

 
Arbeidsmål 1.1 Utslipp fra kommunal avløpssektor skal være i samsvar med 
forurensningsforskriften og bidra til å nå vannforvaltningsforskriftens mål om god tilstand. 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• Bistå departementet i arbeidet med å lovfeste offentlig eierskap til vann- og 
avløpsinfrastrukturen.  

 
Arbeidsmål 2.1 Sikre at utslipp fra avløp til vannforekomster som står i fare for 
nedklassifisering (bli dårligere) som følge av tilførsler av næringssalter eller partikler, ikke 
øker.  
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• Etablere et tilpasset, langsiktig overvåkningsprogram for sukkertare på 
utvalgte lokaliteter 

• I samarbeid med DN følge opp eksisterende forskning og eventuelt etablere 
nye prosjekter som kan avklare årsaks- og virkningsforhold, herunder 
økologiske konsekvenser av bortfall av sukkertare 

• Starte arbeidet med analyser av eutrofiering og nedslamming av havbunnen i 
utsatte områder, samt vurdere årsaker og mulige tiltak for å bedre situasjonen 

• SFT skal integrere det kommende EU-direktivet om miljøgifter (prioriterte 
stoffer), tiltak mot tilbakegangen av sukkertare, og arbeidet med opprydning i 
forurensede sedimenter i gjennomføringen av vannforvaltningsforskriften. 

 
 
 
 
 
Oppdragsliste 2009 

 
Resultat- 
område 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes 
MD 

Tidsplan 

Res.omr. 3, Levere utkast til nytt regelverk om etablering og Det tas sikte på 
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underområde 2 utvidelse av akvakulturvirksomhet i 
forurensningsforskriften og etter nærmere 
avklaring med departementet sende dette på 
høring. 
I samarbeid med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet 
utarbeide forslag til nye bestemmelser om drift av 
akvakultur i akvakulturforskriften og etter nærmere 
avklaring med departementene sende dette på 
høring.  

fastsettelse 
innen 1.juli 

2009 

 
Underområde 3: Oljeforurensning 

Arbeidsmål 1.1 Operasjonelle utslipp av olje- og miljøfarlige stoffer til sjø fra 
petroleumsvirksomheten skal stanses eller minimeres innen 2005 (nullutslipp). 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• Delta i OSPARs arbeid med å evaluere og eventuelt utvikle nye mål for 
produsert vann, må ses i sammenheng med arbeidet nasjonalt på området.  

• Følge opp evalueringen av (måloppnåelse på) null-utslippsmålet, herunder 
vurdere behovet for nye virkemidler på området.   

 
Arbeidsmål 1.2. Sikre at operasjonelle, akutte og ulovlige utslipp av olje, miljøfarlige stoff, 
avfall og fremmende organismer til sjø fra skip blir stanset eller minimert 
 
Arbeidsmål 2.1. Virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal til en hver tid ha et 
akseptabelt beredskapsnivå sett i forhold til risikoen for akutt forureining 
 
Se faste, løpende oppgaver under resultatområde 7.1 
 
 
Underområde 4: Miljøgifter 

  
Arbeidsmål 1.1 Medvirke til at utslipp av prioriterte miljøgifter blir redusert eller stanset.  
 
Arbeidsmål 2.1 Identifisere nye miljøgifter og arbeide for at utslippene blir redusert eller 
stanset gjennom arbeid nasjonalt og internasjonalt.  
 
Arbeidsmål 3.1 Arbeide for å minimere risiko for at utslipp og bruk av kjemikalier fører til 
skade på helse og miljø.  
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Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 

• SFT skal prioritere arbeidet med gjennomføringen av EØS/EU-rettsakter på 
kjemikalieområdet innen gjennomføringsfristen  

• SFT skal bidra i utviklingen av ny politikk på kjemikalieområdet; bl.a. i forhold 
til nano-teknologi og gjennom etablering av Miljøprøvebank og utvikling av et 
forbrukernettsted 

• SFT skal bidra i arbeidet for å inkludere flere POP’er i internasjonale avtaler og i 
arbeidet for å få på plass en bindende global kvikksølvavtale 

 
 
Videreføre Produktregisteret som det sentrale, nasjonale registeret over helse- og 
miljøfarlige kjemikalier.  
 
 
Arbeidsmål 4.1 Sørge for gjennomføring av tiltak for opprydding av miljøgifter fra 
forurenset grunn og arbeide for å redusere risiko fra spredning av andre helse- og 
miljøfarlige kjemikalier. 
Arbeidsmål 5.1 Sørge for gjennomføring av tiltak for opprydding av helse- og miljøfarlige 
kjemikalier i forurensede sedimenter. 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 

• SFT skal sikre god oppfølging av handlingsplanene for forurenset sjøbunn og 
for forurenset grunn i barnehager, jf. St.meld. nr. 14 (2006-2007) Sammen for et 
giftfritt miljø – forutsetninger for en tryggere fremtid. 

• SFT skal ha særlig vekt på å sikre god fremdrift i de 17 prioriterte områdene 
med forurenset sjøbunn.  
 

 
Oppdragsliste 2009 
 
Resultat- 
område 

Oppdrag – dokumenter som skal 
oversendes MD 

Tidsplan 

Res.omr. 3, 
underområde 4 

Utarbeide gjennomføringsforskrifter for 
EØS-rettsakter på kjemikalieområdet slik 
at vi kommer ajour med gjennomføring av 
disse innen neste scoreboard  

Juni 2009 
(gjennomføringstidsfrist 
angitt i aktuelle EØS-
komitebeslutninger) 

 
Res.omr. 3, 
underområde 4 

Gjennomføre ny EU-forordning om 
klassifisering og merking av kjemikalier 
(CLP) 

Tidsfrist i hht. EØS-
komitèbeslutning 

Res.omr. 3, 
underområde 4 

Rapportere om utslipp av stoffene på 
prioritetslisten, vurdere måloppnåelse og 
eventuelt foreslå ytterligere tiltak som er 
nødvendige for å nå målet. 

1. november 
2009 
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Res.omr. 3, 
underområde 4 

Vurdere virkemidler (oppfølging nasjonalt 
og internasjonalt) ift. triklosan og gi en 
oversikt over mulige (lokale) virkemidler 
ift. kobber.  

Nærmere oppdrag gis i 
eget brev 

Res.omr. 3, 
underområde 4 

Etablere Miljøprøvebanken for miljøgifter 
(i nærmere dialog med MD og med 
utgangspunkt i oppdraget fra 2008) 

Innen utgangen av 2009 
 

Res.omr. 3, 
underområde 4 

Oppdatere handlingsplanen for PCB Innen juni 2009 
 

Res.omr. 3, 
underområde 4 

Utarbeide forslag om regulering av 
fosfater i maskinoppvaskmidler 
(opprinnelig frist gitt utgangen av 2008) 

Mars 2009 

Res.omr. 3, 
underområde 4 

Oppdatere SFTs strategi for arbeidet med 
internasjonale avtaler om POPs og 
tungmetaller  

(etter nærmere avtale) 

 
Underområde 5: Avfall og gjenvinning 

 
• Arbeidsmål 1.1 Stimulere til at avfallsmengdene blir vesentlig lavere enn den 

økonomiske veksten.  
 

• Arbeidsmål 2.1 Medvirke til at det finnes rammevilkår for å oppfylle de nasjonale 
gjenvinningsmålene.  

 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• SFT skal sørge for god ikrafttredelse av forbudet mot deponering av 
nedbrytbart avfall, med særlig fokus på utvikling og å ta i bruk gode, alternative 
løsninger innen materialgjenvinning, biologisk behandling og energiutnyttelse. 

• SFT skal bidra i arbeidet med å risikovurdere arbeidsmål 2.1.  
 

 
Arbeidsmål 3.1 Medvirke til at det finnes rammevilkår for å oppfylle de nasjonale 
målene for farlig avfall.  

 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• SFT skal samarbeide med andre etater for å styrke kontrollen med import og 
eksport av farlig avfall og tilsynet med virksomheter som driver med farlig avfall  

• SFT skal følge opp strategien for farlig avfall, herunder bidra i ”farlig avfall”-
kampanjen 

 
Oppdragsliste 2009 
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Resultat- 
område 

Oppdrag – dokumenter som 
skal oversendes MD 

Tidsplan 

Res.omr. 3, 
underområde 5 

 Foreslå endringer i F-loven for å 
bedre kommunenes muligheter til 
å finansiere opprydding i 
forsøpling mv.  

(eget oppdragsbrev med frist) 

Res.omr. 3, 
underområde 5 

Vurdere behovet for endringer i 
regelverket for gjennomføring av 
rammedirektivet for avfall. 
 

Juni 2009 

Res.omr. 3, 
underområde 5 

Komme med anbefaling angående 
endringer i 
sluttbehandlingsavgiften 

Innen fristen for RNB2009 

3.4 Resultatområde 4 Et stabilt klima og ren luft 
Resultatområdet omfatter følgende underområder: 
- Underområde 1 Klimaendringer 
- Underområde 2 Nedbryting av ozonlaget 
- Underområde 3 Langtransporterte luftforurensninger 
- Underområde 4 Lokal luftkvalitet 
- Underområde 5 Støy 
 
Underområde 1: Klimaendringer 

Arbeidsmål 1.1  
Medvirke til at Norge overoppfyller sin utslippsforpliktelse i 2012 i tråd med målsettingen, 
og at Kyoto-forpliktelsen blir innfridd ved hjelp av betydelige nasjonale utslippsreduksjoner. 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• SFT skal videreutvikle og forberede inkludering av luftfart i kvotesystemet.  
 
 
Arbeidsmål 1.2.  
Medvirke til å avgrense og redusere utslipp ved bruk og produksjon av energi i samarbeid 
med energimyndighetene.  
 
Se vedlegg om faste, løpende oppgaver 
 
Arbeidsmål 2.1  
Medvirke til at utslippene i Norge ikke overstiger 35 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2020, 
inkludert kvotekjøp og opptak i skog og medvirke til at nasjonale utslipp i 2020 er 15-17 
mill. tonn lavere enn referansebanen slik den er presentert i nasjonalbudsjettet for 2007 
når skogkreditter er inkludert. 
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Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• SFT skal bistå MD i arbeidet med forslag til forskriftsfestet krav om omsetning 
av biodrivstoff, inkl. bærekraftshensyn. 

• SFT skal bidra i oppfølging av EUs nye fornybardirektiv og direktivet om 
drivstoffkvalitet når det gjelder biodrivstoff. 

• SFT skal bistå departementet i arbeidet med nasjonale CO2-
håndteringsprosjekter, både på teknologi- og regelverkssiden, med særlig fokus 
på Mongstad. 

 
Arbeidsmål 2.2  
Etablere et oppfølgingsregime for de sektorvise og nasjonale målene for utslippsreduksjoner, 
under dette fastsette kontrollstasjoner fram mot 2020. 
 
Arbeidsmål 3.1  
Medvirke til at Norge er karbonnøytralt i 2030, bl.a. ved å utarbeide en 
investeringsstrategi for kvotekjøp og en strategi for hvorledes Norge på sikt skal bli et 
lavutslippssamfunn. 
 
Arbeidsmål 3.2  
I løpet av 2009 å etablere et oppfølgingsregime for de sektorvise og nasjonale målene for 
utslippsreduksjoner og under dette fastsette kontrollstasjoner frem mot 2020. 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• SFT skal bidra til videreutvikling av nasjonal virkemiddelbruk, med særlig fokus 
på å lede faggruppen Klimakur som skal arbeide med en gjennomgang av 
klimapolitikken og vurdere behov for nye tiltak og virkemidler.  

 
 
Arbeidsmål 4.1: 
Lede det norske arbeidet med å videreutvikle Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen til å 
bli miljø- og kostnadseffektive instrument for å redusere utslipp og øke opptak av 
klimagasser. 
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Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• SFT skal, innen de områder de allerede er tildelt oppgaver på, også inneha 
kompetanse som gjør at departementet ved behov kan benytte disse ressursene 
når temaer knyttet til SFT’s oppgaver kommer opp i forhandlingene.  

• SFT skal bistå med utarbeidelse av underlagsmateriale i forkant av viktige 
møter, delta på forhandlingsmøter der SFTs kompetanse er særskilt etterspurt 
og fortløpende rapportere i form av møtereferater og lignende om sentrale 
forhandlingstemaer. 
 

 
Arbeidsmål 4.2: 
Å bidra til at utslipp fra skog inngår i en ny, internasjonal klimaavtale.  
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009 for Klima- og skogprosjektet: 
 

• SFT skal med utgangspunkt i sin rolle i de internasjonale forhandlingene bidra 
med faglige innspill til regjeringens klima- og skogprosjekt. Omfanget av dette 
arbeidet avklares nærmere med MD. 
 

 
Arbeidsmål 5.1:  
Kartlegge Norges klimasårbarhet og innarbeide hensynet til klimaendringene i 
samfunnsplanleggingen  
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• Innenfor SFTs fagområder vurdere konsekvensene av klimaendringene og 
vurdere aktuelle tiltak. 

• SFT skal, innenfor sine fagområder, bidra i det nasjonale arbeidet knyttet til 
samfunnets sårbarhet og tilpasningsbehov som følge av klimaendringene.  
 

 
Oppdragsliste 2009 
 
Resultat- 
område 4 

Oppdrag – dokumenter som skal 
oversendes MD 

Tidsplan 

Underområde 1 Utarbeide forslag til strategi for økt FoU på 
annengenerasjons biodrivstoff og støtte til 
demoprosjekter, sammen med berørte etater 
og fagmiljøer. 

August 2009  

Underområde 1 Utarbeide oversikt over og utrede tekniske 
muligheter og økonomiske konsekvenser for 
CO2-fangst fra annen industri enn 
gasskraftverk  

August 2009 
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Underområde1 Videreutvikle utslippsregnskapet med spesielt 
vekt på utslipp fra energibruk og landbruk for 
å gjøre regnskapet i større grad i stand til å 
fange opp effekt av tiltak som følge av endret 
virkemiddelbruk 

Oktober 2009 

Underområde1 Utarbeide forslag til hvordan direktivet om 
lagring av CO2 skal gjennomføres i norsk rett. 
 

1. mars 2009 

Underområde1 Videreutvikle utslippsregnskapet for 
kommunene i samarbeid med SSB slik at dette 
blir bedre egnet til å brukes i klima- og 
energiplaner. I dette arbeidet inngår også å 
videreutvikle nettside og klimaverktøy og 
tilrettelegge utslippsstatistikken for 
kommunene. 
 

September/oktober 
2009 

Underområde1 Bidra i arbeidet med rettslig krav til klima- og 
energiplaner i kommunene og til utforming av 
Statlig planretningslinje (SPR) for kommunene 
og eventuelt annet veiledningsmateriell for 
klima- og energiplanene. 
 

Prosess pågående i 
1. halvår 2009 

(kommer tilbake til 
dato for delfrister). 

Underområde1 Utarbeide en metodikk for klimagassbudsjett 1.mars 2009 
Underområde1 Se nærmere på virkemidler overfor ikke-

kvotepliktig industri. Gi en oversikt over 
klimagassutslippene og vurdere aktuelle tiltak.  
 

15. februar 2009 

Underområde1  Levere vurderinger relatert til arbeidet med 
utvidet handlingsrom i petroleumssektoren jfr. 
avholdte seminarer i 2008. 

snarest 
 

 

Underområde 2: Nedbryting av ozonlaget 

Arbeidsmål 2.1  
Følge opp bruken av virkemiddel overfor halon, KFK, Tetraklormetan, metylkloroform og 
HBFK.  
 
Arbeidsmål 3.1.  
Lede dent nasjonale arbeidet med å videreutvikle og implementere bruken av virkemidler 
for å redusere forbruket av HKFK i Norge, under dette følge opp endringer i 
ozonforordringen i EU.  
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Arbeidsmål 4.1.  
Lede det nasjonale arbeidet med å videreutvikle og implementere bruken av virkemidler 
for å redusere forbruket av metylbromid i Norge, under dette oppfølging av endringer i 
ozonforordringen i EU.  
 
Se vedlegg om faste løpende oppgaver. 

 

Underområde 3: Langtransporterte luftforurensninger 

 
Arbeidsmål 1.1  
Medvirke til å utvikle faglig grunnlag for og ta initiativ til utvikling av nye internasjonale 
avtaler som gir utslippsreduksjoner i samsvar med det nasjonale målet. 
 
Arbeidsmål 2.1  
I samarbeid med aktuelle sektordepartementer sikre at Norge reduserer de årlige 
utslippene av svoveldioksid i samsvar med det nasjonale målet. 
 
Arbeidsmål 3.1  
I samarbeid med aktuelle sektordepartement sikre at Norge reduserer de årlige utslippene 
av nitrogenoksid i samsvar med det nasjonale målet. 
 
Arbeidsmål 4.1  
I samarbeid med aktuelle sektordepartement sikre at Norge reduserer de årlige utslippene 
av flyktige organiske forbindelser i samsvar med det nasjonale målet. 
 
Arbeidsmål 5.1  
I samarbeid med aktuelle sektordepartementer sikre at Norge reduserer de årlige 
utslippene av ammoniakk i samsvar med det nasjonale målet. 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• SFT skal kvalitetssikre utslippsfaktorene for NOx.  
• SFT skal delta i arbeidet med å revidere Gøteborgprotokollen. 

 
 
 
Oppdragsliste 2009 
 
Resultat- 
område 4 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes 
MD 

Tidsplan 

Underområde 3 Vurdere forventet utvikling i forurensnings-
belastningen i Norge og hvilke forbedringer som 
kan oppnås gjennom ytterligere reduksjoner i 

1.mai 2009 
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utslippene til luft i hhv. ECE- og EØS-området. 
Slike vurderinger skal gjøres for hhv. forsuring, 
PM2,5 og bakkenært ozon. SFTs vurderinger skal 
benyttes som grunnlag for Norges prioriteringer 
ved revisjon av Gøteborgprotokollen. 

 
Underområde 4: Lokal luftkvalitet 

Arbeidsmål 1.1, 2.1., 3.1. og 4.1.  
Medvirke til å nå de nasjonale målene for luftkvalitet ved å sørge for reduserte utslipp fra 
stasjonære kilder og bedre miljøkvaliteten på drivstoff. 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• SFT skal bistå i arbeidet med fastsettelse av ny handlingsplan for lokal 
luftkvalitet. 

• SFT skal følge opp nødvendige prosesser ift nye direktivkrav på PM2,5 og 
forskriftsendringer.  

 

Underområde 5: Støy 

Arbeidsmål 1.1  
Samarbeide med andre myndigheter med ansvar på området og følge opp regelverk. 
 
Arbeidsmål 2.1  
Utarbeide regelverk som medvirker til å nå det nasjonale målet og samarbeide med andre 
myndigheter med ansvar på området. 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• SFT skal følge opp handlingsplanen mot støy. 

3.5 Resultatområde 5 Internasjonalt samarbeid og miljø i nord- og 
polarområdene  
 
Underområde 1: Samarbeid i internasjonale organisasjoner på miljøområdet, 
bl.a. EUs miljøsamarbeid og UNEP 
 
Arbeidsmål 1.1: Bidra til en sterk miljødimensjon i utformingen av EUs politikk på 
prioriterte områder for Norge, som klima/ energi, kjemikalier, havpolitikk og 
luftforurensning. 
 
Se vedlegg med faste, løpende oppgaver. 
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Arbeidsmål 1.2: Sikre at relevante EU-rettsakter blir gjennomførte åpent og effektivt i det 
norske lovverket.  
 
Se vedlegg om faste, løpende oppgaver 
 
Arbeidsmål 1.3: Medvirke til målrettet satsing innen miljø- og kulturarvområdet i de nye 
medlemslandene i EU i samband med EØS-midlene. 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• SFT skal bidra med faglig ekspertise og erfaringer i miljøforvaltningens 
innspill i forhandlingene om neste periode med EØS-midler og bidra med 
faglig ekspertise i departementets samarbeidsprosjekt med rumensk 
miljøverndepartement om miljøteknologi og offentlige anskaffelser, særlig ved 
studiebesøk til Norge. 
 

 

Underområde 2: Andre avtaler, organisasjoner o.a. som har stor betydning for 

miljø, under dette WTO og EFTA. 

Arbeidsmål 3.2: Hindre at regelverket i WTO, Norges handelsavtaler og EU/EØSs indre 
marked reduserer handlingsrommet nasjonalt og internasjonalt for å avbøte og forebygge 
miljøskade for eksempel på områdene klima, kjemikalier og biologisk mangfold.  
 
Oppdragsliste 2009 
 
Resultat- 
område 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes 
MD 

Tidsplan 

Res.omr. 5, 
Underområde 2 

Samle og analysere bakgrunnsmateriale vedr. 
miljøgifter i importerte forbrukerprodukter fra 
Kina, India og Russland, eget brev vil bli sendt ut. 

1. mars 2009 

 

Underområde 3: Geografisk retta miljøsamarbeid 

Arbeidsmål 5.1. Arbeide for å styrke samarbeidslandenes institusjonelle evne til god 
miljøforvaltning og gjennomføring av miljøkonvensjonen, under dette følge opp 
miljøavtalene med Kina, Sør-Afrika, Indonesia og India. 
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Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• SFT skal gi departementet råd i omstilling av samarbeidet og utvikling av et 
nytt samarbeidsprogram med Sør-Afrika etter 2010 

• SFT skal delta i prosjekter under samarbeidsavtalen med Sør-Afrika, herunder 
samarbeid innen avfall, farlig avfall, tilsyn og sanitær i tråd med avtalen med 
Sør-Afrika 

• SFT skal lede den norske delen av planlagt prosjekt om 
miljøforvaltningskompetanse/ skole i Kina (merk: ikke formelt avtalt ennå) 

 
 
Arbeidsmål 5.2. Følge opp arbeidet med å integrere hensynet til miljø i norsk 
utviklingssamarbeid.  
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• Delta i omstilling av samarbeidet med Norad i 2009 
 

 

Underområde 4: Miljøsamarbeid i nord- og polarområdene 

 
Arbeidsmål 6.1. Medvirke til helhetlig forvaltning av naturressursene og til å redusere 
miljøgifts- og klimavirkningene gjennom samarbeidet i Arktisk Råd.  
 
Arbeidsmål 6.3. Medvirke til tiltak som reduserer utslipp fra hot-spots i Russland og til å 
bevare biodiversiteten i området gjennom formannskapet i Barentsrådets miljøgruppe.  
 
Arbeidsmål 6.4. Ivareta miljø i oppfølgingen av nordområdestrategien.  
 
Arbeidsmål 7.1. Medvirke til at moderniseringen av nikkelverket på Kola fører til at 
miljømålene blir nådd.  
 
Arbeidsmål 7.2. Fremme miljøinvesteringer i Nordvest-Russland og styrke 
miljøkompetansen i russisk industri og næringsliv. 
 
Arbeidsmål 7.3. Styrke det grensenære samarbeidet om forvaltning av arter, 
miljøovervakning, vern av naturtyper og kulturminne.  
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• SFT skal lede subgruppen for renere produksjon og bærekraftig forbruk under 
Barentsrådets miljøarbeidsgruppe 

• SFT skal bidra til å styrke miljøvernsamarbeid med Russland med fokus på 
havmiljø 
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• SFT skal lede den norske delegasjonen til PAME under Arktisk Råd. Dersom 
Norge får lederrollen i PAME vil dette kunne medføre ytterligere arbeid. 

 
Arbeidsmål 9.1: Styrke områdevernet på Svalbard og bevare omfanget av villmarkspreget 
naturområde utenfor verneområdene.  
 
Arbeidsmål 9.2: Avgrense den menneskelige påvirkningen på bestandsutviklingen hos 
utvalgte arter på Svalbard og sikre at påvirkning av miljøet fra lokal virksomhet og 
bosetning på Svalbard blir holdt på et lavt nivå. 
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• SFT skal sørge for at det gjennomføres tilsynsaksjoner i samarbeid med 
Sysselmannen.  

• SFT skal fortsette innsatsen knyttet til arbeidet med farlig avfall herunder 
sikre aktiv utfasing av PCB - holdig utstyr og - avfall i russiske bosettinger. 
Arbeidet ledes lokalt av Sysselmannen. 

• SFT skal i løpet av 2009 videreføre arbeidet med de mest alvorlige lokalitetene 
av forurenset grunn, gamle deponier og etterlatenskaper på Svalbard, 
inklusive de russiske bosettingene. Arbeidet ledes lokalt av Sysselmannen. 
SFT skal følge opp tiltaksplan for et klimavennlig Svalbard.  

 
 
 
Oppdragsliste 2009 
 
Resultat- 
område 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes 
MD 

Tidsplan 

Res.omr. 5, 
Underområde 4 

Komme med innspill til ny forskrift om radioaktiv 
forurensning til det ytre miljø. 

31.desember 

2009 

 
 

3.6 Resultatområde 6 Planlegging for en bærekraftig utvikling 
Resultatområdet omfatter følgende underområder: 

- Underområde 1 Arealpolitikk og samfunnsutvikling 
- Underområde 2 Kommunal og regional planlegging 
- Underområde 3 Kart og geodata 
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Underområde 1 Arealpolitikk og samfunnsutvikling 

 
Arbeidsmål 1.1 Fremme økt bruk av plan- og bygningsloven som virkemiddel for redusert 
utslipp av klimagasser og tilpasning til klimakonsekvenser. 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• SFT skal bistå departementet i programmet ”Fremtidens byer” innenfor tema 
Forbruk og Avfall. 

 

 
Arbeidsmål 1.5 Styrke universell utforming i all planlegging og utbygging ved å iverksette 
og følge opp RPR for universell utforming, og koordinere handlingsplanen for økt 
tilgjengelighet for allmennheten. 
 
Arbeidsmål 1.2: Stimulere til helhetlige og langsiktige vindkraftutbygginger gjennom 
regional planlegging. 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• SFT skal medvirke i utarbeidelse av en strategisk konsekvensutredning for å 
vurdere egnete områder for offshore vindkraftutbygging for temaene støy og 
annen forurensning. 

 
 
Arbeidsmål 2.1 Sikre tydelige rammevilkår og effektive virkemiddel for miljøarbeidet i 
kommunene, og bidra til at relevante satsinger i andre departementer bygger opp om 
programmet livskraftige kommuner. 
 
Arbeidsmål 2.2 Øke miljøkompetansen bl.a. gjennom nettverksarbeid i programmet 
Livskraftige kommuner, og sikre at erfaringene blir formidlet og lagt varig til grunn i de 
kommunale planleggings- og styringssystemene. 
 
Se vedlegg med faste, løpende oppgaver. 
 

Underområde 2 Kommunal og regional planlegging 

Arbeidsmål 6.1 Utarbeide veiledning for utredninger i planer etter plan- og bygningsloven. 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• SFT skal bistå departementet i utarbeiding av forskrift og veiledning om 
konsekvensutredninger som følge av ny planlov. 
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Oppdragsliste 2009 

 
Resultat- 
område 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes 
MD 

Tidsplan 

Res.omr. 6, 
underområde 2 

I samarbeid med DN og RA ferdigstille veiledning 
om hvordan miljøtema skal vurderes i 
oversiktsplaner som omfattes av plan- og 
bygningslovens bestemmelser om 
konsekvensutredninger. 
 

Etter nærmere 
avtale med MD 

Res.omr. 6, 
underområde 2 

Gi innspill til departementets veiledning om bruk av 
plan- og bygningsloven for å ivareta hensynet til 
støy, forurensning og avfallshåndtering. 
 

Etter nærmere 
avtale med MD 

 
Underområde 3 Kart og geodata  

 
Arbeidsmål 10.1 Bidra til at geodata blir etablert på standardisert form. 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• SFT skal bidra til å forberede en gjennomføring av EU-direktivet Inspire (om 
geografisk informasjon). 
 

 
 
Arbeidsmål 11.1 Etablere Statens kartverk som statlig matrikkelmyndighet, og sørge for at 
matrikkelen blir etablert og ajourholdt i alle kommuner.  
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• Bidra til at den nye matrikkelen gis nødvendig tilgjengelighet til opplysninger om 
forurenset grunn. 

 
 

3.7 Resultatområde 7 Tverrgående virkemidler og oppgaver 
Underområde 1: Styring og administrasjon 
 
Arbeidsmål 1: Styringen av miljøforvaltningen skal følge opp de politiske prioriteringene, 
gjennomføre politikken og være effektiv. 
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Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• SFT skal videreføre arbeidet med risikostyring. Systemer og rutiner skal 
tilpasses risiko ved at risikovurderinger inkluderes i planlegging av 
prosesser, prosjekt og tiltak. Risikovurderingene skal legges til grunn ved 
gjennomføring, intern kontroll og oppfølging. 

 
 
 
Arbeidsmål 2. Sikre at miljøforvaltningens internadministrasjon er målrettet, effektiv og 
miljøvennlig – og i samsvar med overordnede mål og retningslinjer for statsforvaltningen 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• Følge opp ny plattform for ledelse i staten, jf. brev fra FAD av 18.09.08  
• Samarbeide med MD om videreutvikling av IKT-strategi for miljøforvaltningen 

og delta i prosess og temamøter for viktige fagsystem.  
• Følge opp nasjonale retningslinjer for informasjonssikkerhet. Disse inneholder 

11 innsatsområder og departementet understreker lederansvaret for å forankre 
og følge opp arbeidet i egen organisasjon. I 2009 skal det særlig legges vekt på 
å og dokumentere klassifisering og/eller verdivurdering av hvilken 
informasjon/IKT-systemer det er nødvendig å beskytte, samt gjennomføre og 
dokumentere risiko- og sårbarhetsanalyse for systemer, infrastruktur og 
informasjon som er klassifisert og/eller verdivurdert som kritisk.  

• Bidra til å sikre og videreutvikle Miljøstatus i Norge som hovedkanal for 
informasjon om miljøets tilstand og utvikling, gjennom å legge til rette for at 
relevante datasett blir vist på Miljøstatus. Etaten skal registrere referanser til 
relevant miljøinformasjon i Miljøreferanser.  

• SFT skal, i samarbeid med DN, sette av tilstrekkelig tid og ressurser i 2009 til 
arbeid med utarbeidelse av en rapport om miljøstatus i tråd med referat fra 
fellesmøtet 16. Januar.  

• Sørge for å gjennomføre handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i 
offentlige anskaffelser i egen etat.  
 

 
Nettverket for IKT skal videreføres i 2009.  Nettverket for IKT skal i samarbeid med 
MD ledes av Statens kartverk første halvår 2009.  Tilsvarende skal Polarinstituttet lede 
arbeidet annet halvår 2009.   
 
Arbeidsmål 3: Følge opp beredskapsarbeid og sikre miljøforvaltningens evne til å håndtere 
kriser. 
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Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• Dokumentere, eventuelt utarbeide, og oversende risiko- og sårbarhetsanalyser til 
MD. 

• Gjennomføre en til to beredskapsøvelser i 2009 og ha et særlig fokus på løpende 
oppgaver relatert til beredskap. 
 

 
Arbeidsmål 4. Bidra til å sikre rammevilkår og virkemiddel for miljøarbeidet hos 
fylkesmannen.  
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• SFT skal, i samarbeid med DN, fortsette arbeidet med å gjennomføre en 
landsomfattende undersøkelse av kommunenes myndighetsutøvelse på 
miljøvernområdet.  

 

 
Underområde 2: Sektorovergripende arbeid 
 
Arbeidsmål 7.2.1. Sørge for at forskning og overvåking gir tilstrekkelig god kunnskap om 
miljøspørsmål. 
 

Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 
• SFT skal sette av ressurser for å medvirke i arbeidet med en plan for nasjonal 

miljødatasamordning. Dette gjelder spesielt oppdatering av data og indikatorer 
og styrking av nettverk og verktøy. Departementet vil ta nærmere kontakt med 
etatene for å avklare nærmere oppfølging og tidsplan.  

 
 
Arbeidsmål 4: Arbeide for at miljøhensyn blir integrert i næringsliv, husholdninger og 
offentlige virksomheter. 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2009: 
 

• Bistå MD i arbeidet med ”Klimaløftet”.  
• SFT skal bistå MD i arbeidet med miljøteknologi. MD har i samarbeid med 

Nærings- og handelsdepartementet opprettet Strategisk råd for miljøteknologi 
med deltakelse fra næringsliv, akademia og organisasjoner. SFT skal være aktiv 
part i arbeidet med rådet gjennom deltakelse i arbeidsutvalget og 
virkemiddelgruppen. I tillegg til strategisk råd vil det være andre områder, som 
bl.a. EØS-midlene hvor SFT må bistå departementet. Det vises til eget 
oppdragsbrev om miljøteknologi. 
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Oppdragsliste 2009 
 
Resultat- 
område 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes 
MD 

Tidsplan 

Res.omr. 7, 
underområde 1 

Gjennomføre og rapportere brukerundersøkelse 
med evaluering av brukermønster og målgruppens 
vurderinger av Miljøstatus. 
 

01.mars 09 

Res.omr. 7, 
underområde 1 

Oversende oversikt over hva som er planlagt på 
beredskapsområdet i 2010. 

Sammen med 
årsrapporten 
for 2009 

Res.omr. 7, 
underområde 1  

Levere bidrag i arbeidet med en gjennomgang og 
oppdatering av dokumentet "Katalog over 
miljøvernforvaltningens kunnskapsbehov 2010-
2014".  Formålet med gjennomgangen er å få 
tydeligere fram hva som skal oppnås (nytteverdien 
av ønsket forskningsinnsats skal beskrives), 
samtidig som forslagene skal ligge innenfor et 
realistisk nivå, jf. brev fra MD 31. Oktober 2008  

01.mai 09 

 
 

4. OPPDRAGSLISTE 
Oppdragslisten er flyttet til under de respektive underområdene.  
 

5. BUDSJETT OG FULLMAKTER 

5.1 Tildeling og budsjettforutsetninger 
Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med St.prp. nr. 1 (2008–2009), 
Stortingets forutsetninger og vedtatt budsjett. Midlene skal for øvrig disponeres i 
samsvar med bevilgningsreglementet, Reglement og bestemmelser for 
økonomistyringen i staten, Miljøverndepartementets hovedinstruks for 
økonomiforvaltningen i virksomheten og andre regler som er fastsatt for disponeringen 
av statlige budsjettmidler. 
 
De krav som er stilt til virksomheten i punktene 2 og 3 skal realiseres innenfor de 
tildelte midler uten uhjemlede overskridelser, jf. bevilgningsreglementet § 11. Dette 
innebærer at samtykke til overskridelse må innhentes fra departementet før eventuelle 
utgifter utover tildelte midler pådras. I punkt 5.2. delegerer departementet myndighet 
til å benytte gjeldende unntaksbestemmelser i Bevilgningsreglementet. Departementet 
delegerer også myndighet til å pådra merutgifter mot tilsvarende merinntekter i 
henhold til Stortingets bevilgningsvedtak for 2009. Departementet legger til grunn at 
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SFT har vurdert bruk av disse fullmakter før saker om overskridelse av tildelingene 
fremmes departementet. Det vises for øvrig til vedlegg 2 ”Tillegg til kap. 5 Budsjett og 
fullmakter”, hvor fullmakt til å opprette og inndra stillinger, instruks for bruk av tilsagns 
og bestillingsfullmakt samt vilkår for å benytte fullmaktene for 2009 i henhold til 
unntaksbestemmelsene i bevilgningsreglementet, er omtalt. 
SFT 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. 
 
Følgende midler tildeles i 2009: 
 
Utgifter (beløp i 1000)                                              
Kap/post Betegnelse Tildeling 2009 
1441, 01 Driftsutgifter  255576 
 21 Spesielle driftsutgifter 32195 
                   22 Statlig ordning for frivillig kjøp av 

klimakvoter 
13183 

 39 Oppryddingstiltak, kan overføres 102780 
                   75 Utbetaling av pant for bilvrak, 

overslagsbev. 
166320 

                   76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning 50000 
Sum kap. 
1441 

  620054 

 
 
Inntekter (beløp i 1000 kr) 
Kap/post Betegnelse Tildeling 2009 
 4441, 02 Inntekter, statlig ordning for frivillig 

kjøp av klimakvoter 
13314 

 04 Gebyrer 25759 
 05 Leieinntekter 313 
                   06 Fylkenes miljøvernavdelinger 12000 
                   07 Gebyrinntekter (kvotesystemet) 7200 
 09 Internasjonale oppdrag 5431 
Sum kap. 
4441 

 64017 

 
 
Merinntektsfullmakter (beløp i 1000 kr) 
SFT gis fullmakt til å overskride 
bevilginger under:  

mot tilsvarende merinntekter 
under: 

kap 1441, post 01 kap 4441, postene 04, 05, 06 og 09 
kap 1441, post 22 kap 4441, post 02 
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Bestillingsfullmakt (beløp i 1000 kr) 
Kap/post Betegnelse Tildeling 2009 
1441/ 39 Oppryddingstiltak 25 000 
 
 
SFT kan i tillegg disponere midler over følgende 
kapitler: 
 
(beløp i 1000 kr) 
Kap/post Betegnelse Tildeling 2009 
1400/01 Varer og tjenester 2 750 
1400/21 Spesielle driftsutgifter 12 300 
1410/21 Miljøovervåking og miljødata 62 807 
 
Postomtale: 
 
Kap. 1441 Statens forurensningstilsyn 
 
Post 01 Driftsutgifter  

• Lønnskompensasjon i forbindelse med lønnsoppgjør utgjør 9,039 kroner. Posten 
er redusert med 3 mill. kroner i forhold til budsjett for 2008 i forbindelse med at 
det i 2008 ble bevilget tilsvarende ekstra i midler i forbindelse med flyttingen av 
PR. 

• Det er videreført kr 3 674 000 til å styrke SFT’s arbeid med oppfølging av olje- og 
gassvirksomhet og til kompetanseoppbygging på energifeltet.  

• Posten er styrket med 5 mill. kroner til opprettelse av en nasjonal 
miljøprøvebank for analyse av miljøgifter i ulike typer prøvemateriale.  

• Posten er styrket med 2,5 mill. kroner til intensivert arbeid innen klima ”mot 
København 2009” der Norge skal ha en ledende rolle.  

• Posten er økt med 7,2 mill. kroner i forbindelse med forvaltningen av 
kvotesystemet.  (se også omtale under inntektskrav, kap 4441, post 04).  

•  Det er gjort en omdisponering mellom kap. 1441.01 og 1441.21 på 4 mill. kroner 
som har styrket driftsposten. 

• Posten er styrket med 12 mill. kroner til styrking av fylkesmennenes arbeid med 
konsesjonsbehandling og kontroll etter forurensingsloven, jf. inntekter under 
kap. 4441.06. Inntektene blir tilbakeført til fylkene ved at SFT utsteder 
belastningsfullmakt til denne posten til fylkesmennene.  

• Posten er blitt styrket med 2,7 mill. kroner i forbindelse med at det er innført 
gebyr for driften av produsentregister for elektriske og elektroniske produkter 
(EE-registeret), jf. kp. 4441, post 04.  

• I forbindelse med at det er innført gebyr for arbeid med forhåndsmeldinger og 
utarbeiding med av samtykker for import eller eksport av avfall, er posten 
styrket med 2 mill. kroner. 
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Kap 1441, post 01 kan overskrides mot tilsvarende merinntekter under kap 4441 
postene 02, 04, 05, 06 og 09.  
 
Post 21 Spesielle driftsutgifter 
Posten dekker utgifter som SFT kan få ved å måtte fjerne spesielle typer avfall som for 
eksempel eierløst, farlig avfall.  

• Posten er styrket med 5 mill. kroner til intensivering av klimaarbeidet i 
forbindelse med forhandlingene i København 2009. Midlene skal blant annet 
benyttes til utarbeidelse av en eventuell, ny klimamelding der SFT skal lede en 
faggruppe som blant annet utarbeider underlagsmaterialet. 

• Det videreføres 1,5 mill. kroner i tillegg til en bevilgningsøkning på 0,5 mill. 
kroner til lokalt klimaarbeid.Posten er styrket med 3 mill kroner til oppfølging 
av REACH i tillegg til en videreføring på 5,5 mill kroner til arbeidet med 
internasjonalt kjemikaliearbeid og til særlige prosjekter som følger opp 
stortingsmeldingen om helse- og miljøfarlige kjemikalier. Posten skal dekke 
utgifter i forbindelse med bruk av nasjonal ekspert i Kommisjonen (DG ENTR). 

• Det er videreført 5 mill kroner til arbeidet med helhetlig forvaltning av norske 
havområder og posten er i tillegg styrket med 0,5 mill. kroner til dette.  

• Det er videreført 0,5 mill. kroner til CO2 håndtering.  
• Det er videreført 2,75 mill. kroner til bedring av utslippsregnskapet for enkelte 

utslipp til luft.  
• Posten har fått økt sine bevilgninger med 1,5 mill kroner til kartlegging av 

klimagassutslipp.  
• Posten er redusert med 2,0 mill. kroner til rammedirektivet i forbindelse med 

initierte konsekvensjusteringer. Posten dekker også uttredelser og vurderinger 
tilknyttet etatens arbeidsområder. 

• Det er videreført 3 mill. kroner til arbeidet med å øke kompetanse og stimulere 
til styrket utvikling og bruk av miljøteknologi. I tillegg er posten styrket med 
3 mill. kroner.  

• Det omdisponeres 4 mill. kroner til kap. 1441 post 01. 
• Posten er redusert med 2,0 mill. kr til rammedirektivet for vann ift. 2008. 

 
 
Kap 1441, post 22 Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter 
Etableringen av den statlige ordningen for frivillig sletting av klimakvoter startet opp 
oktober 2008. Det er budsjettert med 1,1 mill. kroner til drift av kvoteordningen. For å 
dekke dette av inntektene er et påslag på ca. 18 kroner pr solgte kvote. Det er da lagt til 
grunn etableringskostnader på 1,3 mill. kroner som dekkes inn over 10 år. Inntektene 
fra kvotesalget for 2009 er beregnet til 13,314 mill. kroner, men prognosen er usikker 
da det er tidlig å forutsi hvor stor etterspørselen er og det er derfor også vanskelig å 
forutsi størrelsen på inntektene og utgiftene på posten. Vi viser for øvrig til endringer på 
posten ifm. nysalderingen for 2008. SFT bes følge opp saken videre med tanke på 
endringer i RNB for 2009. 
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Ordningen skal være selvfinansierende, det vil si at utgifter på kap. 1441, post 22, skal 
tilsvare inntektene på kap. 4441, post 02. 
 
Kap 1441, post 39 Oppryddingstiltak 
Posten er redusert med 10 mill. kroner til opprydding i forurenset sjøbunn og 
forurenset grunn. Posten er overførbar. 
 
Kap. 1400, post 01 Driftsutgifter 
SFT gis fullmakt til å belaste kap. 1400 post 01 med inntil 2,75 mill. kroner. Midlene 
skal fortrinnsvis benyttes til kartlegging av miljøgifter. 
 
Kap. 1400 post 21 Spesielle driftsutgifter 
SFT gis fullmakt til å belaste kap. 1400 post 21 med inntil: 

•  2,5 mill. kroner til arbeidet med videreutvikling av nasjonal virkemiddelbruk 
(Klimakur). 

• 2 mill. kroner til SFTs arbeid med gjennomføring av vannforvaltningsforskriften. 
Bruken av midlene skal samordnes med budsjettmidler som tildeles DN til 
samme formål.  

• 1 mill. kroner til arbeidet med oppfølging av kjemikaliemeldingen. 

• 6,8 mill. kroner til arbeid med helhetlig forvaltning av norske havområder.  Av 
dette skal 1,5 mill. kroner gå til prosjektet ”helhetlig formidling av hav- og 
vanndata på Miljøstatus” og 0,3 mill. kroner skal gå til NIVA, NILU og NINA for 
arbeid i faggruppen for Nordsjøen (100 000 kroner til hver) 

 
Kap. 1410 post 21 Miljøovervåking og miljødata  
På kap. 1410, post 21 stilles 62,807 mill. kroner til disposisjon. 
SFT bes i 2009 utbetale 38.128 USD til Konvensjonen om langtransportert 
luftforurensning til finansiering av kjerneaktiviteter som ikke dekkes av EMEP-
protokollen, iht. vedtak fattet av konvensjonens styringsorgan (EB) i desember 2007, jf. 
dokumentene EB AIR/2008/2 og ECE/EB.AIR/96.   
  
Midlene til miljøovervåking skal dekke utgifter til: 

• Miljøovervåking og miljøstatistikk, herunder kvalitetssikring, 
metodeutvikling etc. 

• 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 
SFTs budsjett (Miljøstatus på Internett, Fylkesmennene, Miljøreferanser, 
kvalitetssikring og standardisering). 

• SFT må ivareta finansieringen av miljøstatistikk og KOSTRA på vegne av 
miljøforvaltningen innenfor sin budsjettildeling. Når det gjelder KOSTRA 
omfatter dette de kostnadene SSB har i forbindelse med drift av MDs 
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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 SFT 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 MD. 

• Styrking av kystovervåkingen, herunder overvåking av tareskog med 5 mill. 
kroner. 

• Posten er styrket med 2,5 mill. kroner til forurensningsovervåking 
 
Kap. 4441, post 02 Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter 
Ordningen skal være selvfinansierende, dvs. inntektene under kap. 4441, post 02 skal 
være tilsvarende utgiftene under kap. 1441, post 22. 
  
Viser for øvrig til omtalen under kap. 1441, post 22, Inntekter, statlig ordning for 
sletting av klimakvoter og til merinntektsfullmakten som er gitt på postene. 
 
Kap. 4441, post 04 Gebyrinntekter 
SFT har et inntektskrav under posten på 25,759 mill. kroner. Posten omfatter SFT’s 
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 mv. av farlige kjemikalier 
• Gebyr for deklarasjon av farlig avfall i henhold til avfallsforskriften 
• Gebyr for drift av produsentregisteret for EE-produkter i henhold til 

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

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

 
Kap. 4441, post 05 Leieinntekter 
Det er budsjettert med 313 000 kroner i leieinntekter. Eventuelle merinntekter gir 
mulighet for merutgifter under kap. 1441 post 01. 
 
Kap. 4441, post 06 Fylkenes miljøvernavdelinger 
Det er budsjettert med inntekter fra Fylkesmannens innkreving av gebyrer i henhold til 
forurensningsforskriften på 12 mill. kroner. 
Driftsutgifter under kap. 1441, post 01 kan overskrides mot merinntekter under denne 
posten.  
 
Kap. 4441, post 07 Gebyrinntekter, kvotesystemet 
Det er budsjettert med inntekter fra virksomheter som omfattes av kvoteplikt i henhold 
til kvoteforskriften på 7,2 mill. kroner. Inntektene skal finansiere SFT’s utgifter ved 
tilsyn i tillegg til drifting av det elektroniske kvotesystemet.  
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Det gis ikke merinntektsfullmakt under kap. 4441, post 07. Behov for økning må 
meldes inn i forbindelse med innspill til RNB for 2009. 
Kap. 4441, post 09 Internasjonale oppdrag 
Det er budsjettert med inntekter tilsvarende 5,431 mill. kroner. Inntektene er knyttet til 
internasjonalt miljøsamarbeid og bistandsarbeid i samarbeid med bl.a. 
Utenriksdepartementet.  
Driftsutgifter under kap. 1441, post 01 kan overskrides mot merinntekter under denne 
posten.  

5.2 Delegering av budsjettmessige fullmakter 
SFT delegeres myndighet til: 
1. å opprette og inndra stillinger, jf. vedlegg 2 punkt 1, 
2. å foreta bestillinger av materiell og lignende/gi tilsagn om tilskudd for  

inntil 25,0 mill. kroner ut over bevilgningen under kap. 1441 post 39.  
Samlet ramme for nye bestillinger/tilsagn og gammelt ansvar pr. 31.12.2009 må ikke 
overstige fullmaktens størrelse.  
Det vises til instruks i vedlegg 2 punkt 2. 

3. å benytte unntaksbestemmelsene i bevilgningsreglementet. Dette gjelder å: 
a. foreta nettobudsjettering ved utskifting av utstyr 
b. overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter 
c. overskride investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under 

driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel 
d. overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i de 

tre følgende budsjetterminer 
e. inngå 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. kap. 1441 post 01 mot tilsvarende merinntekter under kap. 4441 postene 04, 05, 06 

og 09  
b. kap. 1441 post 22 mot tilsvarende merinntekter under kap. 4441 post 02. 
 
I forbindelse med opprettelse av Fagrådet for Produktregisteret gis SFT fullmakt til å 
fastsette honorar for møtegodtgjørelse og forberedelse. SFT skal følge de 
retningslinjer som er anbefalt i Statens personalhåndbok kap. 10.14 og Styrer, råd og 
utvalg m.v. – diverse bestemmelser. 

 

6. STYRINGSKALENDER 

6.1 Rapportering 
Departementets etatsstyringshefte forelå i revidert utgave i 2007. Det vises for øvrig til 
kap. 1 Innledning vedrørende endringer knyttet til tidligere vedlegg 3 "Tidsfrister og 
retningslinjer for rapportering".    
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Frister for rapporteringer i 2009 er: 
Avvikrapportering 19. mai 2009 
Foreløpig årsrapport 21. september 2009 
Endelig årsrapport 6. februar 2010 
Vi minner om at all rapportering også skal sendes i elektronisk format til departementet 
postmottak@md.dep.no. Departementet vil innskjerpe at all rapportering skal 
foreligge i MD minst 14 dager før etatsstyringsmøtene. 
 
Vi minner også om at etatene årlig skal rapportere på nærmere spesifiserte data 
vedrørende personell og utgifter under postene 01 og 21. Rapporteringsinstruks og 
rapportmaler oversendes separat på mail. Frist for denne rapporteringen for 2009 er      
1. mars 2010. 
 
Oversikt over etatenes koordineringsansvar er gitt i dokumentet som omhandler faste, 
løpende oppgaver i 2009. 
 
Oversikt over vedleggene 
Vedlegg 1: Møteplan 2009 
Vedlegg 2: Tillegg til kap. 5 Budsjett og fullmakter 
 

 
 


