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1. INNLEDNING 
Det vises til Proposisjon 1 til Stortinget (2009–2010). Tildelingsbrevet for 2010 tar for 
seg de oppgaver departementet spesielt ønsker å framheve, nye oppgaver, samt 
konkrete oppdrag som etaten skal prioritere i 2010.   
 

2. STRATEGISKE UTFORDRINGER OG MÅL 

2.1 Miljømyndighetenes overordnete strategier og prioriteringer 
Miljøpolitikken er basert på prioriteringene i Prop. 1 S (2009-2010) og 
regjeringsplattformen. Prioriteringene i budsjettproposisjonen er gjengitt i 
innledningskapitlet i. Det legges opp til en fortsatt offensiv miljøpolitikk med ytterligere 
budsjettvekst i 2010. 
 
Vi må fortsatt ha fleksibilitet i organisasjonen og raskt kunne bidra i arbeidet med 
eventuelt å sette inn flere motkonjunkturtiltak i Norge hvis det skulle bli behov for det.  
 
Det skal legges stor vekt på informasjons- og kompetanseoppbygging i departementet 
og etatene. Miljøforvaltningen skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass med 
utfordrende og interessante oppgaver og store muligheter for egenutvikling.  
 
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. Når det gjelder klima og naturmangfold må avdelingene i 
Miljøverndepartementet og etatene sette av betydelige ressurser og sørge for stor grad 
av fleksibilitet i tråd med framdriften i arbeidet. Avdelingene og etatene må også se de 
to områdene i sammenheng. 
 
I 2010 skal det særlig legges vekt på å: 

• Synliggjøre og markedsføre miljøspørsmål i sammenheng med økningen i 
miljøbudsjettet. En styrket satsing på formidling bør skje innenfor de enkelte 
arbeidsområdene. 

• Følge opp klimameldingen, klimaforliket, herunder de sektorvise 
klimahandlingsplanene og vår rolle i klimasatsingen nasjonalt. En ny internasjonal 
klimaavtale nødvendiggjør en revisjon av nasjonale mål og virkemidler og en ny 
vurdering av hvordan Norges samlede innsats bør innrettes for å bidra best mulig 
til å redusere de globale utslipp av klimagasser. Gjennom blant annet oppfølging 
av Klima- og forurensningsdirektoratets utredning av tiltak og virkemidler mot 
2020 (Klimakur), skal det legges fram en vurdering av klimapolitikken og behov 
for endrede virkemidler, herunder de sektorvise klimahandlingsplanene for 
Stortinget. I klimapolitikken skal miljøforvaltningen i et globalt perspektiv trappe 
opp arbeidet med skogtiltak i utviklingsland for å redusere utslipp av klimagasser. 
I tillegg skal vi arbeide aktivt i alle internasjonale prosesser på klimaområdet, og 
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være en pådriver i den internasjonale oppfølgingen av klimatoppmøtet i 
København i 2009. Arbeidet for å tilpasse Norge til kommende klimaendringer 
skal styrkes, blant annet gjennom oppfølging av tilpasningsutvalget og konkret 
handlingsplan for alle sektorer. Klimatiltak som også har positive effekter for 
naturmangfold og andre viktige miljøverdier skal prioriteres, og gode metoder for 
disse avveiningene skal utvikles i et samarbeid mellom direktoratene 
(Direktoratet for naturforvaltning/Klima- og forurensningsdirektoratet). Særlig vil 
dette være aktuelt i forbindelse med oppfølgingen av Klimakur og arbeidet med 
en vurdering av klimapolitikken. Tidligere Statens forurensingstilsyn er blitt 
endret til Klima- og forurensningsdirektoratet.  

• Ivareta og ha et spesielt fokus på oppgaver i nordlige og polare områder, fordi 
disse områdene er spesielt sårbare. Målet er at Norge skal være verdensledende 
på kunnskap om klima og is.  

• 2010 er FNs internasjonale år for naturens mangfold. Nye globale mål for 
naturmangfold skal vedtas av partsmøte for FNs konvensjon om biologisk 
mangfold i 2010. Arbeidet med å få på plass et internasjonalt ”naturpanel” på lik 
linje med klimapanelet blir viktig. Å sikre naturmangfoldet er høyt prioritert på 
departementets budsjett for 2010. Det blir en særlig viktig oppgave å 
operasjonalisere/implementere naturmangfoldloven, og bruke den aktivt. 
Ordningen med ”utvalgte naturtyper” og ”prioriterte arter” vil stå særlig sentralt i 
oppfølgingen av loven, og det blir viktig å samordne dette med det pågående 
arbeidet med handlingsplaner for truete arter og naturtyper. For å sikre 
naturmangfoldet i våre verneområder, vil innsatsen knyttet til forvaltning og 
skjøtsel bli et hovedfokus i arbeidet framover. Den nye ordningen for lokal 
forvaltning for verneområder skal etableres i 2010. Opprettelsen av blant annet 
nasjonalparkstyrer og ansettelse av nasjonalparkforvalter blir et viktig ledd i 
arbeidet med å sikre en lokal enhetlig og kunnskapsbasert forvaltning i 
verneområdene. Nasjonalparkplanen og de fylkesvise verneplanene skal i 
hovedsak sluttføres i 2010. Hovedfokuset i arbeidet med nytt vern vil være 
skogvern og gjennomføring av marin verneplan. Arbeidet med å følge opp 
eksisterende vannforvaltningsplaner og utvikle nye forvaltningsplaner for resten 
av vannområdene (80 % av vannområdene gjenstår), skal prioriteres høyt. Andre 
viktige prioriteringer er videreføring av arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner 
for havområdene, herunder å følge opp forvaltningsplanen for Barentshavet-
Lofoten og utvikle en forvaltningsplan for Nordsjøen, tiltak for å hindre negative 
effekter av fremmede skadelige arter, oppfølging av markaloven og tiltak for å 
bedre kunnskapsgrunnlaget. Stortinget skal innen utgangen av 2010 inviteres til et 
bredt forlik om bestandsmål for ulv og bjørn. I tillegg skal en rekke andre 
elementer i rovviltpolitikken gjennomgås og justeres.   

• Arbeide for å finne en god balanse mellom produksjon av fornybar energi av 
hensyn til klimautfordringen og å sikre beskyttelse av naturens mangfold.   

• Bidra til god balanse mellom behovene for en samordnet areal- og 
transportutvikling med konsentrert arealutnytting og fortetting, og hensyn til 
områder og sammenhenger i grønnstrukturen i byer og tettsteder. 
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• Styrke arbeidet for å redusere utslipp av miljøgifter. Oppfølging av 
Miljøgiftsutvalget skal legge til rette for tiltak, slik at målet om å stanse alle utslipp 
av miljøgifter innen 2020 nås. Det skal arbeides for bedre produktmerking. 
Arbeidet med opprydding i forurenset jord og i sjøbunn har høy prioritet. 
Handlingsplanen skal gjennomføres og videreutvikles. Tilsynet med farlig avfall 
skal styrkes.  

• Det skal fortsatt være sterk satsing på istandsetting, forvaltning, vern og bruk av 
kulturminner og kulturmiljøer og tapet av kulturminner skal minimaliseres innen 
2020. For å møte kritikken fra Riksrevisjonens forvaltningsrapport, skal arbeidet 
med å sikre god kartlegging, overvåking og rapportering om utvikling og tilstand 
på fredete og verneverdige bygninger prioriteres. Dette gjelder også arbeidet med 
å sammenfatte og oppdatere registre og styringsdata. 
Bevaringsprogrammene, med økt satsing på bevaringsprogrammet for tekniske 
og industrielle kulturminner, verdensarv og ruiner, blir spesielt viktig i 2010. I 
tillegg skal Riksantikvaren vurdere tiltak mot spekulativt forfall, planlegge andre 
fase i verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet, sikre økt kunnskap om 
arkeologiske kulturminner som kommer fram i dagen på grunn av nedsmelting av 
breer og fonner i høyfjellet som en følge av klimaendringer. Utarbeidelse av en 
samlet strategi for å forbedre kulturminneforvaltningen i tråd med 
Riksrevisjonens rapport skal gis særlig prioritet.  

• Norges deltakelse i EXPO 2010 i mai i Shanghai med fokus blant annet på klima, 
naturmangfold, miljøteknologi og institusjonsbygging fordrer bred innsats fra 
miljøforvaltningen. 

Planlegging etter plan- og bygningsloven (PBL) skal bli et bedre redskap for 
utviklingen av samfunnet, og sikre at bærekraftsperspektivet ligger til grunn for 
planleggingen. Miljøforvaltningen skal bidra til å styrke miljøkvaliteter i landskapet og 
rettlede kommunene og følge opp Den europeiske landskapskonvensjonen. 

Miljøforvaltningen skal bidra til satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene 
(LUK), en satsing som startet opp høsten 2009 i regi av Kommunal- og 
regionaldepartementet. 

Vi skal bidra til mer helhetlig satsing for miljøvennlig transport og en ytterligere 
samordning av areal- og transportpolitikken i by- og tettstedområdene. Plan- og 
bygningsloven skal brukes aktivt for å redusere utslippene av klimagasser fra transport- 
og byggsektoren. 

Det felles elektroniske kartgrunnlaget skal forbedres. Et viktig fokus i 2010 blir å se 
infrastrukturen for geografisk informasjon i Det europeiske felleskapet (INSPIRE) og 
Norge digitalt i sammenheng med videreutviklingen av areal- og miljødata. Arbeidet 
med de tre europeiske initiativene INSPIRE, jordobservasjon (- Global Monitoring for 
Environment and Security( GMES) og rapporteringen av miljøinformasjon (SEIS – 
Shared Environmental Information) skal sees i sammenheng. Det skal føres en offensiv 
arealpolitikk som ivaretar viktige miljøhensyn. Strandsonen, fjellområdene, bymarker 
og grøntområder i byene vil ha spesiell oppmerksomhet. Programmet ”Livskraftige 
kommuner” fases ut i 2010 og det blir rettet spesielt fokus på tiltak som kan styrke 
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kompetansen i kommunene, blant annet for nye krav knyttet til klima, plan- og 
bygningsloven og naturmangfoldloven. Programmet ”Framtidens byer” skal 
videreutvikles og det skal sees på koblingen mellom programmet Klimaløftet og 
kommunesatsingen.  
 
Arbeidet med miljødata, både internt i miljøforvaltningen og i forhold til sektorene, skal 
intensiveres. Plan- og arealdata inngår i dette. Det skal foretas evaluering av hvordan 
miljødatasamordningen fungerer i dag, og med dette som utgangspunkt utvikles en 
plan for det videre arbeid med miljødata. Norge digitalt og IKT-kompetansen i 
Kartverket blir viktig. På bakgrunn av de behovene som vil komme til uttrykk i mer 
langsiktige planer for miljødata og IKT-samordning, vil en mer omfattende omlegging 
av ansvar og roller blir vurdert.  
 
Det skal være god sammenheng mellom kart- og miljødata, nøkkeltall og 
temainformasjon i Miljøstatus.   
 
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. Kartleggingsrapporten ”Katalog over miljøforvaltningens 
kunnskapsbehov for perioden 2010-2014” skal brukes konstruktivt og tidsnok i arbeidet 
med å spisse problemstillingene og kunnskapsbehovene. Det legges stor vekt på at 
resultatene fra forskningen blir formidlet på en hensiktmessig og forståelig måte. 
 
For å nå de nasjonale og internasjonale miljømålene må miljøpolitikken i større grad bli 
en vesentlig del av andre departementers prioriteringer. Vår rolle som pådriver i dette 
arbeidet skal prioriteres høyere.  
 
Miljøverndepartementet og etatene skal ivareta en pådriver- og informasjonsrolle som 
sikrer best mulig oppslutning og interesse for miljø og arbeide for mer bærekraftig 
produksjon og forbruk, holdnings- og adferdsendringer, grønnere leveransekjeder og 
mer miljøvennlige investeringer.  
 
Departementet arbeider for tiden med to grep for å styrke sin pådriver- og 
informasjonsrolle. I et kommunikasjonsprosjekt vil departementet søke å finne fram til 
en bedre og mer samordnet kommunikasjonsstrategi for miljøforvaltningen. Her vil en 
særlig ha fokus på synergieffekter og hvordan vi kan ta i bruk nye virkemidler. I et 
annet prosjekt som foreløpig har fått arbeidstittelen ”Sammen om miljø”, vil en legge 
vekt på å gjøre miljøpolitikken mer relevant for folk flest. Det vil legges vekt på å 
invitere folk til selv å være med på å gjøre Norge til en miljønasjon. På den måten vil en 
kunne supplere den større miljøpolitikken med det lille og gjennom det lille få til mer av 
det større.  
 
Av mer konkrete informasjonsoppgaver det må settes av ressurser til, nevnes: 

• Miljømobilisering og kommunikasjon rettet mot flere målgrupper 
• Fotoweben 
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• Klimaløftet 
• Naturmangfold og markeringen av FNs naturmangfoldår 
• Forbrukerinformasjon om miljøgifter 
• Prosjektet ”Den naturlige skolesekken” skal styrkes og videreføres i utvalgte 

kommuner.  
 
Prinsippene i revidert etatsstyringshefte skal gjennomføres på alle nivå i 
Miljøverndepartementet og etatene. Hovedansvarlig fagavdeling i 
Miljøverndepartementet 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.  

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

Arbeidet som er satt i gang med mål og indikatorer skal resultere i et nødvendig antall 
mål og indikatorer av tilstrekkelig kvalitet og relevans. Målene skal utformes slik at de 
kan etterprøves, og på en egnet måte gjenspeile departementets ulike ansvarsområder. 
Dette er også nødvendig for å få tilstrekkelig utbytte av risikostyringsarbeidet. 
Utviklingen av nye mål og indikatorer skal ha en nær kobling til arbeidet med miljødata. 

Risikoanalysene er i god gjenge, og miljøforvaltningen skal arbeide videre i dette 
sporet, fullføre integreringen i mål- og resultatsstyringssystemet og sørge for å 
beherske systemet fullt ut. De overordnede risikoanalysene som er gjennomført i 2007, 
2008 og 2009 skal følges opp. I tillegg skal det i 2010 gjennomføres nye overordnede 
risikoanalyser, jf. samlet oversikt nedenfor. Etatene trekkes inn i dette arbeidet, 
eventuelt i diskusjonen om risikoreduserende tiltak.  

Nye risikoanalyser skal gjennomføres på følgende arbeidsmål i 2010. 

Resultatområde 1, underområde 1, Nasjonalt resultatmål 1, Arbeidsmål.6: Etablere et 
representativt nettverk av marine verneområder innen de ulike biogeografiske regionene i 
kyst- og havområdene gjennom nasjonal marin verneplan innen 2012. 
 
Resultatområde 4, underområde 5,Nasjonalt resultatmål 1,Arbeidsmål 1: Medvirke til å nå 
de nasjonale målene for svevestøv ved å sørge for reduserte utslipp fra stasjonære kilder 
og bedre miljøkvalitet på drivstoff,  

Resultatområde 5, underområde 3, Nasjonalt resultatmål 1, Arbeidsmål 2: Følge opp 
arbeidet med å integrere hensynet til miljø i norsk utviklingssamarbeid, med vekt på 
miljøforvaltningens ansvarsområde i programmet Olje for Utvikling og satsingen Ren 
Energi for utvikling og Handlingsplanen for miljørettet utviklingssamarbeid.  
 

Resultatområde 6, underområde 1, Nasjonalt resultatmål 1, arbeidsmål 10: Sikre god 
oppfølging av nasjonal strandsonepolitikk ved å oppfordre kommuner, fylkeskommuner og 
fylkesmenn til streng praksis ved behandling av dispensasjoner og planer i strandsonen 
langs sjø og vassdrag. 
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3. KRAV TIL KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 
UNDER DET ENKELTE RESULTATOMRÅDET 

Klima- og forurensningsdirektoratets hovedfunksjoner 
I tillegg til å følge opp de overordnede prioriteringene og særlig viktige resultatkrav og 
oppdrag på resultatområdene har Klima- og forurensningsdirektoratet omfattende 
funksjoner/oppgaver som skal utføres med god kvalitet.  
 
Regjeringens beslutning om navneendring til Klima- og forurensningsdirektoratet 
synliggjør at klimaspørsmål er blitt en stadig større del av direktoratets oppgaver.  
Navnebyttet er også en anerkjennelse av direktoratets innsats på klimaområdet og 
signaliserer samtidig en forventning om økt innsats på området framover.  Det er en 
understrekning av at klimapolitikken trenger en solid faglig samordner av de sektorvise 
fagmiljøene på direktoratsnivå også i årene framover, jamfør Klimakur 2020. 
 
På alle resultatområder og underområder har Klima- og forurensningsdirektoratet 
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, 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 
Klima- og forurensningsdirektoratet etter forurensningsloven, klimakvoteloven 
og produktkontrolloven med tilhørende forskrifter.  

• Drive risikobasert tilsyn. 
• Stå for 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. Klima- og 
forurensningsdirektoratet skal sikre at hensynet til bevaring av naturens mangfold blir 
synliggjort og ivaretatt i arbeidet med å bekjempe forurensning. Klima- og 
forurensningsdirektoratet er en viktig aktør i arbeidet med å etablere en helhetlig 
forvaltning basert på økosystemtilnærming, ikke minst i våre hav-, kyst- og 
ferskvannsområder, jamfør også resultatområde 3.  
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Særlig prioriterte resultatkrav for 2010:  

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal samarbeide med Direktoratet for 
naturforvaltning om markering av FNs naturmangfoldår 2010 som innledes 1. 
februar 2010.  

 
 
Se vedlegg om faste, løpende oppgaver. 
 
Oppdragsliste 2010 

 

Resultat- 
område 

Oppdrag – dokumenter som skal 
oversendes Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

Resultatområde 1, 
underområde 1 

Klima- og forurensningsdirektoratet skal 
innarbeide mål og prinsipper i 
naturmangfoldloven i sine vedtak og 
rapportere på hvordan det er gjort.  

Sammen med 
øvrig 

rapportering 

 
 

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 2013, og i løpet av 2010 
ha oppdatert forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten. 
 

 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010:  

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal lede arbeidet med utarbeidelse av faglig 
grunnlag for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen. 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal prioritere deltagelse i arbeidet med faglig 
grunnlag for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet- Lofoten. 

• Bistå departementet med faglige råd i forbindelse med oppdateringen av 
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forvaltningsplanen Barentshavet-Lofoten. Det siktes særlig til faglige råd og innspill 
for å ivareta miljøhensyn i forbindelse med arbeidet med å skrive 
stortingsmeldingen.   

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal delta i Faglig forum for forvaltningsplanen 
for Norskehavet. 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal lede og koordinere arbeidet med faglige 
vurderinger knyttet til EUs havstrategidirektiv. 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal bidra i forberedelsene av 
ministerkonferanse i Bergen i september 2010 i regi av Konvensjonen for beskyttelse 
av de marine områdene i det nordøstlige Atlanter hav (OSPAR). 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal videreutvikle sin kompetanse på effekter 
av klimagassutslipp på vann- og havmiljøet (både klimaendringer og havforsuring) 
og utarbeide nødvendige tilpasningstiltak, og i samarbeid med Direktoratet for 
naturforvaltning og Norsk Polarinstitutt bistå Miljøverndepartementet med 
rådgivning og utarbeidelse av faglig underlag på området til bruk i nasjonale og 
internasjonale prosesser. Klima- og forurensningsdirektoratet skal videre arbeide 
for en tilfredsstillende miljøovervåking knyttet til klimaendringer og havforsuring 
med bistand fra Direktoratet for naturforvaltning og Norsk Polarinstitutt.  

• Klima - og forurensningsdirektoratet skal sammen med Direktoratet for 
Naturforvaltning øke kompetansen om havøkosystemenes betydning for 
karbonlagring 

 
 
 
Arbeidsmål 1.2 Samordne og avklare faglige rammer for vannregionene for å sikre 
grunnlaget for utarbeidelse av forvaltningsplaner og tiltaksprogram innen tidsfristene som 
vannforvaltningsforskriften setter. 
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010:  

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal samarbeide nært med Direktoratet for 
naturforvaltning om gjennomføring av regionale planer og iverksetting av 
tiltaksprogrammer i henhold til vannforskriften og faglig veiledning til fylkes-
kommunene og fylkesmennene. 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal prioritere arbeidet i direktoratsgruppen 
under vannforskriften og delta aktivt/lede arbeidsgrupper under denne.  

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal som sektormyndighet bidra til et faglig 
grunnlag om påvirkninger, miljøtilstandsvurderinger og tiltaksutredninger i 
forbindelse med planlegging for alle vannområdene i Norge. 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal delta i internasjonalt arbeid under 
vanndirektørene (CiS) 
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Se vedlegg om faste, løpende oppgaver. 
 
 
Oppdragsliste 2010 

 

Resultat- 
område 

Oppdrag – dokumenter som skal 
oversendes Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

Resultatområde 3, 
underområde 1 

Klima- og forurensningsdirektoratet 
skal ferdigstille forslag til endring i 
vannforskriften som følge av 
grunnvannsdirektivet, gjennomføre og 
sammenfatte høringen og oversende 
forslag til kongelig resolusjon til 
Miljøverndepartementet innen 1. mars 
2010. 

 

Høring gjennomført 
senest 1. april 2010. 

Forslag til kongelig 
resolusjon oversendt 

Miljøverndepartementet 
senest 1. mai 2010 

Resultatområde 3, 
underområde 1 

Klima- og forurensningsdirektoratet 
skal utarbeide forslag til endring i 
vannforskriften som følge av direktivet 
om prioriterte stoffer, gjennomføre og 
sammenfatte høringen, og oversende 
forslag til kongelig resolusjon til 
Miljøverndepartementet innen 1. mars 
2010. 

Høring gjennomført 
senest 1. april 2010. 

Forslag til kongelig 
resolusjon oversendt 

Miljøverndepartementet 
senest 1. mai 2010 

Resultatområde 3, 
underområde 1 

I forbindelse med gjennomføring av 
vannforskriften skal Klima- og 
forurensningsdirektoratet vurdere 
behovet for økt oppfølging av 
forurensning fra landbruk, og eventuelt 
hvordan dette kan gjøres.  

1. juli 2010 

Resultatområde 3, 

underområde 1 

Klima- og forurensningsdirektoratet 
skal rapportere på hvordan § 12 i 
vannforskriften ivaretas i Klima- og 
forurensningsdirektoratets vedtak. 

Sammen med øvrig 
rapportering 

 
 
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.  
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Særlig prioriterte resultatkrav for 2010: 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal i samarbeid med Direktoratet for 
naturforvaltning fortsatt prioritere arbeidet med å klarlegge årsakene bak 
tilbakegangen av sukkertare, foreslå prioriterte tiltak for å begrense 
tilbakegangen/restaurere tareskogene i samarbeid med berørte direktorater og 
overvåke utviklingen. Klima- og forurensningsdirektoratet skal holde tett kontakt 
med Miljøverndepartementet under arbeidet.  

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal delta i det tverrfaglige utvalgsarbeidet 
under Fiskeri- og kystdepartementet for å få fram et omforent faglig grunnlag for 
lokalisering av oppdrettsanlegg med tilhørende kriterier. 

 
 
 
Oppdragsliste 2010 

 

Resultat- 
område 

Oppdrag – dokumenter som skal 
oversendes Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

Resultatområde 3, 
underområde 2 

Gjennomføre høring og oversende forslag til 
nytt regelverk om etablering og utvidelse av 
akvakulturvirksomhet i forurensnings-
forskriften, samt bidra i arbeidet med nye 
bestemmelser om drift av akvakultur i 
akvakulturdriftsforskriften.  

 

 Det tas sikte 
på fastsettelse i 

løpet 2010 

  

 
 
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 2010: 

• Delta i Konvensjonen for beskyttelse av de marine områdene i det nordøstlige Atlanter 
hav (OSPAR) sitt arbeid med å evaluere og eventuelt utvikle nye mål for produsert 
vann. Må ses i sammenheng med arbeidet nasjonalt 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. 
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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 forurensning. 
 
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.  
 
 

Særlig prioriterte resultatkrav for 2010: 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal bidra i utviklingen av ny politikk på 
kjemikalieområdet, blant annet i forhold til nanoteknologi og for å nå 2020-målet på 
miljøgifter 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal bidra i arbeidet med utvikling og 
gjennomføring av EØS/EU-regelverk på kjemikalieområdet, herunder utarbeidelse 
av annex XV dossiers for stoffer/regelverk om registrering, vurdering, godkjenning 
og begrensing av kjemikalier (REACH). Videre bidra med innspill i forbindelse 
med revisjonene av regelverk for farlige stoffer i elektriske og elektroniske 
produkter (RoHS) og biocider. 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal bidra i arbeidet for å inkludere flere 
organiske miljøgifter (POPer) i internasjonale avtaler og i forhandlingene om en ny 
global kvikksølvavtale.  

• Bidra til å opprette og følge opp miljøprøvebanken for miljøgifter. 
 

 
 
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. 
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Særlig prioriterte resultatkrav for 2010: 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal sikre god oppfølging av handlingsplanene 
for forurenset sjøbunn og for forurenset grunn i barnehager, jamfør 
Stortingsmelding nummer 14 (2006–2007) Sammen for et giftfritt miljø – 
forutsetninger for en tryggere fremtid. 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal ha særlig vekt på å sikre god framdrift i de 
17 prioriterte områdene med forurenset sjøbunn. 

• Følge opp skipsverftene, samt industri- og trafikkhavner.   
• Klima- og forurensningsdirektoratet skal bidra til å videreutvikle handlingsplanen 

for forurenset sjøbunn. 
 

 
 
Oppdragsliste 2010 
 

Resultat- 
område 

Oppdrag – dokumenter som skal 
oversendes Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

Resultatområde 3, 
underområde 4 

Utarbeide gjennomføringsforskrifter for 
nye/kommende EØS-rettsakter 
herunder klassifisering og merking av 
farlige kjemikalier, biocider, organiske 
miljøgifter, vaskemidler og vedlegg til 
regelverk om registrering, vurdering, 
godkjenning og begrensing av 
kjemikalier. 

Frister angis i EØS-
komitèbeslutningene 

Resultatområde 3, 
underområde 4 

 Rapportere om utslipp av stoffene på 
prioritetslisten, vurdere måloppnåelse 
og eventuelt foreslå ytterligere tiltak. 

 1. november 2010 

Resultatområde 3, 
underområde 4 

Samarbeide med Mattilsynet om 
oppfølging av prioriterte miljøgifter som 
også brukes i produkter som 
helsemyndighetene har ansvar for (for 
eksempel bisfenol A og triklosan). 

31. desember 2010 

Resultatområde 3, 
underområde 4 

Foreslå miljøgifter som kan utredes 
med sikte på forslag til inkludering i 
Stockholm-konvensjonen og 
protokollen om persistente organiske 
miljøgifter under Langtransport-
konvensjonen. 

1. juni 2010 
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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 2010: 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal bidra til å gjennomføre rammedirektivet 
for avfall.  

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal følge med på markedet for 
avfallsforbrenning og bistå departementet med å vurdere endringer i 
rammebetingelsene for energiutnyttelse av avfall.  

 
 
I 2009 ble det gjennomført risikoanalyse av arbeidsmål 2.1.  
Klima- og forurensningsdirektoratets oppgaver i forbindelse med oppfølging av 
analysen dekkes av pkt. 2 over, samt gjennom faste løpende oppgaver. Det vises 
særlig til at Klima- og forurensningsdirektoratet skal følge opp forbudet mot 
deponering av nedbrytbart avfall.  

 
 
Arbeidsmål 3.1 Medvirke til at det finnes rammevilkår for å oppfylle de nasjonale målene 
for farlig avfall.  
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010: 

• Klima- og forurensningsdirektoratet 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.  

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal følge opp strategien for farlig avfall. 
 
 
 
Oppdragsliste 2010 
 

Resultat- 
område 

Oppdrag – dokumenter som skal 
oversendes Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

Resultatområde 3, 
underområde 5 

Vurdere miljøutfordringer knyttet til 
opphugging og gjenvinning av 
offshoreinstallasjoner. 

Eget oppdragsbrev med 
frist 
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Resultatområde 3, 
underområde 5 

Foreslå regelverket for å gjennomføre 
rammedirektivet for avfall. Vurdere 
behovet for andre tiltak for å oppfylle 
mål og krav i direktivet.  

Eget oppdragsbrev med 
frist 

Resultatområde 3, 
underområde 5 

Vurdere, og eventuelt foreslå, utvidelse 
av produsentansvarsordningen for biler 
til å omfatte andre kjøretøyklasser, 
herunder elektriske biler som i dag ikke 
omfattes. 

1. juli 2010 

Resultatområde 3, 
underområde 5 

Vurdere relevante endringer i 
rammebetingelsene for forbrenning av 
avfall og konsekvensene av ulike 
alternativer.  

Eget oppdragsbrev med 
frist 

 

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 2010 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal bidra i oppfølging av direktivet om 
drivstoffkvalitet når det gjelder biodrivstoff, inklusive egen kompetanseoppbygging. 
Innhold vil bli utdypet i nærmere kontakt med Miljøverndepartementet.  

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal videreutvikle kvotesystemet og forberede 
inkludering av luftfart i kvotesystemet.  

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal foreslå nødvendige endringer i kvoteloven 
og forskrifter for å innføre tredjepartsverifikasjon av årlige utslippsrapporter for 
kvotepliktige virksomheter 
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Arbeidsmål 1.2 Medvirke til å avgrense og redusere utslipp ved bruk og produksjon av 
energi i samarbeid med energimyndighetene.  
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal bistå departementet i arbeidet med å 
redusere energibruken i byggsektoren, både med det tekniske og på 
regelverkssiden.  

• Klima - og forurensningsdirektoratet skal bistå departementet med nasjonal 
implementering av fornybardirektivet, inkludert avveininger av klimaeffekten av 
implementering av direktivet. 

 
Miljøverndepartementet vil komme tilbake til behovet for at Direktoratet for 
naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet i samarbeid utvikler verktøy 
for å avveie hensynet til reduserte klimagassutslipp og ivaretakelse av naturmangfold 
som en følge av økt produksjon av fornybar energi og utbygging av nettkapasitet. 
 
Se også vedlegg om faste, løpende oppgaver. 
 
Arbeidsmål 2.1 Medvirke til at utslippene i Norge ikke overstiger 35 millioner tonn CO2-
ekvivalenter i 2020, inkludert kvotekjøp og opptak i skog, og medvirke til at nasjonale 
utslipp i 2020 er 15–17 millioner tonn lavere enn referansebanen slik den er presentert i 
nasjonalbudsjettet for 2007 når skogkreditter er inkludert. 
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010  

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal bistå departementet i arbeidet med 
nasjonale CO2-håndteringsprosjekter, både på teknologi- og regelverkssiden. 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal forberede implementering av det 
reviderte kvotedirektivet samt bistå departementet med tallgrunnlag, spesielt i 
forhold til tildelingsregler og kvotemengde. 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal sluttføre arbeidet med Klimakur innen 15. 
februar 2010. 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal ved behov følge opp Klimakur etter 
nærmere avtale med Miljøverndepartementet fram mot vurderingen av 
klimapolitikken og behov for endrede virkemidler som skal legges fram for 
stortinget i 2010. Bidra i arbeidet fram mot denne vurderingen. 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal i sin rolle i oppfølgingen av ny statlig 
planretningslinje for kommunal klima- og energiplanlegging i første rekke 
oppdatere veiledningsmateriell for kommunene og bistå fylkesmennene i deres 
arbeid. 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal følge opp Klima21 og bidra til at 
klimaforskningen bygger oppunder klimamålene og de strategiske prioriteringene i 
klimaarbeidet.  
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• Klima- og forurensningsdirektoratet skal i samarbeid med Direktoratet for 
naturforvaltning sørge for at måloppnåelse sees i sammenheng med oppfyllelse av 
målene for ivaretakelse av naturmangfold for eksempel i balanseringen av tiltak i 
Klimakur og for å ivareta lovens prinsipp om samlet belastning.  

 
 

 
Arbeidsmål 2.2 I løpet av 2010 etablere et oppfølgingsregime for de sektorvise og nasjonale 
målene for utslippsreduksjoner, under dette fastsette kontrollstasjoner fram mot 2020. 

 
Se vedlegg om faste, løpende oppgaver. 

 
Arbeidsmål 3.1 Medvirke til at Norge er karbonnøytralt i 2030, blant annet ved å 
utarbeide en investeringsstrategi for kvotekjøp og en strategi for hvorledes Norge på sikt 
skal bli et lavutslippssamfunn. 
 
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. 
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010 

• Klima- og forurensningsdirektoratet 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 Klima- og 
forurensningsdirektoratets oppgaver kommer opp i forbindelse med 
oppfølgingen av København-møtet. 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal bistå med utarbeidelse av 
underlagsmateriale i forkant av viktige møter, delta på forhandlingsmøter der 
direktoratets 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 2010 for Klima- og skogprosjektet 

• Klima- og forurensningsdirektoratet 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 
Miljøverndepartementet. 
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Arbeidsmål 5.1 Kartlegge Norges klimasårbarhet og innarbeide hensynet til 
klimaendringene i samfunnsplanleggingen.  
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal ved behov bidra i pågående nasjonal 
utredning om samfunnets sårbarhet og tilpasningsbehov som følge av 
klimaendringene. 

 
 
 
Oppdragsliste 2010 
 

Resultat- 
område 4 

Oppdrag – dokumenter som skal 
oversendes Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

Resultatområde 4, 
underområde 1 

Utarbeide forslag til forskrift om økt 
omsetning av biodrivstoff til 3,5 %. Økning til 
5 % og innføring av bærekraftskriterier i 
Norge vil bli utdypet i eget oppdragsbrev.  

Forslag om 3,5 % er 
sendt på høring 

Resultatområde 4, 
underområde 1 

Utarbeide forslag til strategi for økt forskning 
og utvikling på annengenerasjons biodrivstoff 
og støtte til demoprosjekter, sammen med 
berørte etater og fagmiljøer. 

Jamfør tilsendt 
oppdragsbrev, 

gjeldende frist satt 
til 1. april 2010 

Resultatområde 4, 
underområde 1 

Presentere utslippsstatistikk som samsvarer 
med sektormålene i Klimameldingen til 
oppfølgingsregimet som er etablert (jamfør 
arbeidsmål 2.2). Statistikken skal publiseres 
årlig og legges første gang fram i 
vurderingen av klimapolitikken som skal gis 
til Stortinget.  

Juni 2010 

Oppdraget må 
spesifiseres i eget 

brev 

 

Resultatområde 4, 
underområde 1 

Videreutvikle utslippsregnskapet for 
kommunene i samarbeid med Statistisk 
sentralbyrå (SSB) slik at dette blir bedre 
egnet til å brukes i klima- og energiplaner. I 
dette arbeidet inngår også å videreutvikle 
nettside og veiledningsverktøy og 
tilrettelegge utslipsstatistikken for 
kommunene. 

 

September/oktober 
2010 
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Underområde 2: Nedbryting av ozonlaget 

Arbeidsmål 1.1 Lede det norske arbeidet med å videreutvikle Montreal-protokollen til 
fremdeles å være et miljø- og kostnadseffektivt instrument for å avgrense utslipp av 
ozonreduserende stoffer. 
 
Arbeidsmål 2.1 Følge opp bruken av virkemiddel overfor halon, klorfluorkarbon (KFK), 
tetraklormetan, metylkloroform og hydrobromfluorkarbon (HBFK).  
 
Arbeidsmål 3.1 Lede den nasjonale arbeidet med å videreutvikle og implementere bruken 
av virkemidler for å redusere forbruket av hydroklorfluorkarbon HKFK i Norge, under 
dette følge opp endringer i ozonforordringen i EU.  
 
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.  
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010 

• Aktivt delta i arbeidet under Montrealprotokollen vedrørende å inkludere flere 
stoffer under protokollen.  

• Bidra til at et eventuelt nytt regime under protokollen kan redusere utslipp av 
klimagasser (HFK) i lys av forhandlinger under klimakonvensjonen. 

• Implementere en ny ozonordning, EC 1005/2009. 
 

 
 
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 sektordepartementer sikre at Norge reduserer de 
årlige utslippene av nitrogenoksid i samsvar med det nasjonale målet. 
 
Arbeidsmål 4.1 I samarbeid med aktuelle sektordepartementer 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. 
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Særlig prioriterte resultatkrav for 2010 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal delta i arbeidet med å revidere 
Gøteborg-protokollen, særlig bidra til grunnlag for og vurderinger av miljømål, 
tiltaksmuligheter og kostnader. 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal videreutvikle utslippsregnskapet for 
NOx. 

• Ved behov bistå Sjøfartsdirektoratet ved utarbeidelse av grunnlagsmateriale for 
forslag til FNs sjøfartsorganisasjon om etablering av særskilte kontroll områder 
(Emission Control Areas) for svovel og nitrogendioksider under 
skipsforurensningskonvensjonens anneks VI om utslipp til luft. 
 

 
 
Oppdragsliste 2010 
 

Resultat- 
område 4 

Oppdrag – dokumenter som skal 
oversendes 
Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

Resultatområde 4, 
underområde 3 

Vurdere forventet utvikling i foru-
rensningsbelastningen i Norge og 
hvilke forbedringer som kan oppnås 
gjennom ytterligere reduksjoner i 
utslippene til luft i henholdsvis ECE- 
og EØS-området. Slike vurderinger 
skal gjøres for henholdsvis forsuring, 
PM2,5 og bakkenært ozon. Klima- og 
forurensningsdirektoratets 
vurderinger skal benyttes som 
grunnlag for Norges prioriteringer ved 
revisjon av Gøteborgprotokollen. 

1. april 2010 

 

 

 

Resultatområde 4, 
underområde 3 

Utarbeide utkast til rapport i henhold 
til Review 2010. 

 

1. mars 2010 
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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 transport, og ved å bedre 
miljøkvaliteten på drivstoff. 
 
 
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010  

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal følge opp nødvendige prosesser i 
forbindelse med nye EU-direktiver på feltet, inklusive EØS-notater, 
høringsprosesser og implementering i nasjonalt regelverk.  

• Bistå departementet i arbeidet med å foreta en risikoanalyse på resultat område 4, 
underområde 5, arbeidsmål 1:”Medvirke til å nå de nasjonale målene for svevestøv 
ved å sørge for reduserte utslipp fra stasjonære kilder og bedre miljøkvalitet på 
drivstoff”. 

  
 
 
Oppdragsliste 2010 
 

Resultat- 
område 4 

Oppdrag – dokumenter som skal 
oversendes 
Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

Resultatområde 4, 
underområde 4 

Utarbeidelse av forslag til ny 
handlingsplan for lokal luftkvalitet, i 
samarbeid med berørte etater. 
Nærmere mandat og innhold avklares 
mellom Miljøverndepartementet og 
Klima- og forurensningsdirektoratet i 
lys av avtalt prosess. 

Tidsfrist avklares i eget 
oppdragsbrev etter 
avklaring mellom 

Miljøverndepartementet 
og Klima- og 

forurensningsdirektoratet 

Resultatområde 4, 
underområde 4 

Oversende endelig forslag til 
planretningslinjer for lokal luftkvalitet, 
etter høring. 

1. juni 2010 

Resultatområde 4, 
underområde 4 

Oversendelse av endelig forslag til 
revisjon av bestemmelsene om lokal 
luftkvalitet i forurensningsforskriften 
(innarbeiding av revidert direktiv). 

 

Frist avklares i 
oppdragsbrev 
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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. 
 
 
 
Oppdragsliste 2010 
 

  

Resultat- 
område 4 

Oppdrag – dokumenter som skal 
oversendes 
Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

Resultatområde 4, 
underområde 5 

Utarbeidelse av forslag til regulering 
av gamle skytebaner etter 
forurensningsloven. 

1. mai 2010 

 

3.5 Resultatområde 5 Internasjonalt samarbeid og miljø i nord- og 
polarområdene  
 
Underområde 1: Samarbeid i internasjonale organisasjoner på miljøområdet, 
blant annet EUs miljøsamarbeid og FNs miljøprogram (UNEP). 
 
Arbeidsmål 1.1 Bidra til en sterk miljødimensjon i utformingen av EUs politikk på blant 
annet områdene klima/energi, kjemikalier og genmodifiserte organismer (GMO). 
 
Se vedlegg med faste, løpende oppgaver. 
 
Arbeidsmål 1.2 Sikre at relevante EØS/EU-rettsakter blir gjennomført åpent og effektivt i 
det norske lovverket.  
 
Se vedlegg om faste, løpende oppgaver. 
 
Arbeidsmål 1.3: EØS-midlene for 2009–2014 skal bidra til målrettet satsing innen miljø- 
og kulturarvsektorene i de nye medlemslandene i EU.  
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal bidra med faglig ekspertise og erfaringer i 
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miljøforvaltningens innspill i MoU-forhandlingene om neste periode med EØS-
midler. Klima- og forurensningsdirektoratet må være klar for involvering i 
programutvikling i utvalgte land og sektorer. Dette avhenger av resultatene av 
MoU-forhandlingene med hvert enkelt land. Arbeidsinnsats skal dekkes av sentral 
busjettpost under EØS-midlene.  

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal bidra med koordinering og faglig 
ekspertise i departementets samarbeidsprosjekt med det rumenske 
miljøverndepartementet om miljøteknologi og grønne offentlige anskaffelser, særlig 
ved studiebesøk i Norge. 

 
 
 
Underområde 2: Andre avtaler, organisasjoner og annet som har stor 
betydning for miljø, under dette Verdens handelsorganisasjon (WTO) og EFTA. 
 
Arbeidsmål 1.2 Hindre at regelverket i Verdens handelsorganisasjon, 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 2010 
 

Resultat- 
område 

Oppdrag – dokumenter som skal 
oversendes Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

Resultatområde 5, 
underområde 2 

Gjennomgå liste over miljøvarer som 
norsk næringsliv/Nærings- og 
handelsdepartementet vil foreslå for 
tollreduksjon i Verdens handelsorgani-
sasjon, kvalitetssikring med henhold til 
reelt miljøbidrag. I pågående 
forhandlingsrunde i Verdens 
handelsorganisasjon går det en prosess på 
såkalte ”miljøvarer”, det vil si miljøvennlige 
varer som renseutstyr, utstyr til fornybar 
energi og så videre. Tanken er å senke 
tollsatsene for å øke handelen med slike 
produkter. Norge skal nå inn i en prosess 
der næringslivet vil bli bedt om å 
identifisere en liste produkter som er 
interessante for eksport fra Norge.  

Oppdraget består i å gjennomgå en framtidig 
liste over slike produkter, med sikte på å gi en 
vurdering av om de produktene som kommer 
på listen, faktisk har reell miljøverdi. 

1. mars 2010 
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Underområde 3: Geografisk retta miljøsamarbeid 

Arbeidsmål 1.1 Styrke klima- og miljøsamarbeidet under avtaler med Kina, Sør-Afrika og 
India og videreføre arbeidet rettet mot andre land, blant annet regionalt samarbeid overfor 
tidligere sovjetrepublikker (EECCA-landene).  
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010: 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal lede den norske delen av et prosjekt om 
miljøforvaltningskompetanse i Kina, inklusive miljøseminar (basert på prosjektet) 
under EXPO 2010. Klima- og forurensningsdirektoratet har også ansvar for modul 
om industrikontroll i prosjektet. 
Tentativt delta i prosjekt i Kina om integrert virkemiddelbruk overfor 
luftforurensning og klimagasser. 
 

 
Se for øvrig vedlegg om faste, løpende oppgaver. 
 
Arbeidsmål 1.2 Følge opp arbeidet med å integrere hensynet til miljø i norsk 
utviklingssamarbeid, med vekt på miljøforvaltningens ansvarsområde i programmet Olje 
for Utvikling og satsingen Ren Energi for Utvikling og Handlingsplanen for miljørettet 
utviklingssamarbeid.  
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010: 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal sikre god oppstart og gjennomføring av 
samarbeidet med Uganda innenfor Olje for Utvikling. 
 

 
Se for øvrig vedlegg om faste, løpende oppgaver. 
 
Underområde 4: Miljøsamarbeid i nord- og polarområdene 

Arbeidsmål 1.1 Bidra til helhetlig forvaltning av naturressursene og til å redusere 
miljøgifts- og klimavirkningene gjennom samarbeidet i Arktisk Råd.  
 
Arbeidsmål 1.3 Bidra til tiltak som reduserer utslipp fra ”hot-spots” i Russland og til å 
bevare biodiversiteten i området gjennom formannskapet i Barentsrådets miljøgruppe.  
 
Arbeidsmål 1.4 Ivareta miljø i oppfølgingen av nordområdestrategien.  
 
Arbeidsmål 2.1 Arbeide for en god miljøløsning ved nikkelverket på Kola hvis 
moderniseringsavtalen med Norge ikke blir gjennomført, og etablere en norsk målestasjon.   
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Arbeidsmål 2.2 Fremme miljøinvesteringer i Nordvest-Russland og styrke 
miljøkompetansen i russisk industri og næringsliv. 
 
Arbeidsmål 2.3 Videreføre det grensenære samarbeidet om forvaltning av arter, 
miljøovervåking, vern av naturtyper og kulturminner.  
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal lede den norske delegasjonen til The 
programme for the Protection of the Arctic Marine Environment (PAME) under 
Arktisk Råd. Norge har fått lederrollen her, og dette vil kunne medføre ytterligere 
arbeid. Klima- og forurensningsdirektoratet skal også ha et overordnet ansvar for 
prosjektet Artic Ocean Review som er prioritert av Norge.  

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal delta og bidra inn i arbeidsgruppen ACAP 
under Arktisk Råd og ha særlig fokus på ACAPs pestecidprosjekt. 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal i AMAP bidra i forbindelse med SAON 
ved at dataoverføring fra norske forskningsinstitusjoner til AMAPs temasentre  

• I samarbeid med Miljøverndepartementet skal Klima- og forurensningsdirektoratet 
bistå i det faglige arbeidet med kortlivede klimapåvirkere (Short lived climate 
forcers) under AMAPs ekspertgruppe på vitenskap og den opprettede Task Forcen 
om virkemidler og tiltak for å redusere slike utslipp. Klima- og 
forurensningsdirektoratet skal lede subgruppen for renere produksjon og 
bærekraftig forbruk under Barentsrådets miljøarbeidsgruppe fram til ministermøtet 
i 2010. 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal bidra til å styrke miljøvernsamarbeidet 
med Russland med fokus på havmiljø og klima og bidra til gjennomføring av 
relevante deler av den norsk-russiske miljøkommisjonens arbeidsprogram for 
2009–2010. 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal ha det faglige ansvaret for 
forurensningsgruppa og delta i klimagruppa under det norsk-russiske 
miljøvernsamarbeidet.  

 
 
Arbeidsmål 4.1 Styrke områdevernet på Svalbard og bevare omfanget av villmarkspreget 
naturområde utenfor verneområdene.  
 
Arbeidsmål 4.2 Holde den menneskelige påvirkningen på det biologiske mangfoldet på 
Svalbard på et lavt nivå og sikre at bidraget til slik påvirkning av miljøet fra lokal 
virksomhet og bosettinger på Svalbard er lite.  
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010: 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal fortsette innsatsen knyttet til arbeidet med 
farlig avfall herunder utfasing av PCB-holdig utstyr og avfall i de russiske 
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bosettingene. Arbeidet ledes lokalt av Sysselmannen. 
• Klima- og forurensningsdirektoratet skal 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.  

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal ferdigstille klimatiltaksanalysen som ble 
påbegynt i 2009. 

 
 
 
Underområde 5: Radioaktiv forurensning i det ytre miljø 

Arbeidsmål 2.1 Styrke arbeidet med regulering og tilsyn av virksomheter som slipper ut 
radioaktive stoffer og håndterer radioaktivt avfall.   

 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010: 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal sørge for godt samarbeid med Statens 
strålevern for å sikre samordning i saksbehandlingen, enhetlig forvaltningspraksis 
og felles forståelse i saker om radioaktiv forurensning.   

 
 

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 
 
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 2010 

• Klima- og forurensningsdirektoratet 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 statlige planretningslinjer for universell utforming, og medvirke i tiltak i 
Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009–2013. 
 
Arbeidsmål 1.2 Stimulere til helhetlige og langsiktige vindkraftutbygginger gjennom 
regional planlegging. 
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Særlig prioriterte resultatkrav for 2010: 

• Klima- og forurensningsdirektoratet 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.  
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010: 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal bidra til informasjon og veiledning om 
statlig planretningslinje for klima – og energiplanlegging i kommunene.  

 
 
 
Arbeidsmål 2.2 Øke miljøkompetansen, blant annet gjennom nettverksarbeid i 
programmet Livskraftige kommuner, og sikre at erfaringene blir formidlet og lagt varig til 
grunn i de kommunale planleggings- og styringssystemene. 
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010: 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal delta med informasjon og veiledning om 
klima på relevante samlinger for klimanettverkene innenfor programmet.  

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal bidra til at fylkesmennene legger klima til 
grunn som premiss ved utarbeiding av regionale og kommunale planstrategier. 

 
 
Oppdragsliste 2010 
 

Resultat- 
område 

Oppdrag – dokumenter som skal 
oversendes 
Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

Resultatområde 6, 
underområde 1  

Bidra med kunnskapsgrunnlag til 
Direktoratet for naturforvaltning som 
grunnlag for arealvurderinger av 
offshore vindkraftutbygging. 

 

I henhold til føringer gitt 
i Odelstingproposisjon 

nummer 107 
(Havenergilova)og etter 

nærmere avtale med 
Miljøverndeparte-mentet 
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Underområde 2: Kommunal og regional planlegging 

Arbeidsmål 6.1 Utarbeide veiledning for utredninger i planer etter plan- og bygningsloven. 
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010: 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal bistå departementet med forskrift og 
veiledning om konsekvensutredninger som følge av ny planlov. 

• Klima- og forurensningsdirektoratet skal følge opp og bidra til effektiv og 
hensiktsmessig bruk av plan- og bygningsloven på forurensningsområdet. Klima- 
og forurensningsdirektoratet skal veilede og styre fylkesmennenes innsats på dette 
området   
 

 
 
Oppdragsliste 2010 

 

Resultat- 
område 

Oppdrag – dokumenter som skal 
oversendes Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

Resultatområde 6, 
underområde 2 

I samarbeid med Direktoratet for 
naturforvaltning og Riksantikvaren 
ferdigstille veiledning om hvordan 
miljøtema skal vurderes i 
oversiktsplaner som omfattes av plan- 
og bygningslovens bestemmelser om 
konsekvensutredninger. 

Etter nærmere avtale 
med 

Miljøverndepartementet 

Resultatområde 6, 
underområde 2 

Klima - og forurensningsdirektoratet 
skal gi en samlet oversikt over bruken 
av plan- og bygningsloven på 
forurensingsområdet i dag og hvordan 
denne bruken kan videreutvikles. Klima 
- og forurensningsdirektoratet skal i 
denne sammenheng se nærmere på 
forholdet mellom bruk av plan - og 
bygningsloven og forurensningsloven 
og hvordan plan- og bygningsloven kan 
brukes for å redusere forurensning 
ytterligere. Oversikten skal for det 
første omfatte en vurdering av 
forurensningsmyndighetens rolle ved 
planbehandlingen av arealplaner som 
åpner for større forurensende 

Leveres til vurdering  

31. august 2010  
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virksomheter, herunder en vurdering av 
om innsigelse bør brukes mer aktivt i 
slike saker. For det andre skal 
oversikten omfatte en vurdering av om 
plan- og bygningsloven i større 
utstrekning kan brukes i stedet for 
forurensningsloven for å løse lokale 
forurensningsspørsmål. 

  
 
 
Underområde 3: Kart og geodata  

 7.3 Sørge for basis geodata for norske landområder 
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010: 

• Klima- og forurensningsdirektoratet 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 2010: 

• 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. 
 
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010: 

• Skifte av navn til Klima- og forurensningsdirektoratet er en viktig oppgave i 2010, 
og i denne forbindelse må informasjonsarbeidet gis høy prioritet.  
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• Klima- og forurensningsdirektoratet skal videreføre arbeidet med risikostyring. 
Etatens systemer og rutiner skal tilpasses risiko og vesentlighet ved at 
risikovurderinger inkluderes i planlegging av egne vesentlige prosesser, prosjekt 
og tiltak. Risikovurderingene skal legges til grunn ved gjennomføring, intern 
kontroll og oppfølging. Gjennomførte eller påbegynte risikoanalyser skal 
rapporteres i foreløpig og endelig årsrapport. Retningslinjer for denne 
rapporteringen vil bli tatt inn i retningslinjer for den periodiske rapporteringen som 
sendes ut etter at tildelingsbrevet er sendt. 

 
Kravene her gjelder ikke risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) som er omtalt 
under arbeidsmål 3. Forskjellen på disse analysene er at risikoanalysene knyttet til 
risikostyring gjelder analyser som skal bidra til at vi når våre arbeidsmål og til å 
gjennomføre tiltak, prosjekt, prosesser og lignende som følger av arbeidsmålene, bl.a. 
knyttet til oppfyllelsen av de krav som er stilt i tildelingsbrevene. ROS-analyser som er 
tatt opp under arbeidsmål 3, gjelder analyser av beredskapssituasjonen og 
krisehåndtering, hvor formålet er å identifisere uønskede hendelser som kan skape 
krisesituasjoner for virksomheten, årsaken til disse og konsekvenser av dem. På 
bakgrunn av dette utarbeides tiltak for å forhindre at årsakene oppstår samt redusere 
konsekvensene av en uønsket hendelse. Dette er en basis for beredskapsarbeidet i 
etatene.” 

 
 
 
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 2010: 

• Samarbeide med Miljøverndepartementet og de øvrige etatene i å utarbeide 
strategiske mål for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i miljøforvaltningen 
for 2011–2013. 

• Delta i temamøter og prosess for utvikling av felles verktøy for systemutvikling og 
forvaltning. 

• Følge opp nasjonale mål for felles informasjons- og 
kommunikasjonsteknologiarkitektur i offentlig sektor, nasjonal eID og bruk av 
AltInn ved produksjon og tilgjengeliggjøring av elektroniske tjenester. 

• følge opp nasjonale retningslinene for informasjonssikkerhet. Departementet 
understreker etatenes ansvar for å følge opp arbeidet i egen etat og dokumentere 
resultatene overfor departementet.  Det skal gjennomføres klassifisering og/eller 
verdivurdering av hvilken informasjon, IKT-systemer og infrastruktur det er 
nødvendig å beskytte, samt at det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser 
for informasjon, systemer og infrastruktur som er klassifisert og/eller verdivurdert 
som kritisk for etaten, i tråd med tilbakemeldinger Riksrevisjonens allerede 
igangsatte oppfølging. Det skal særlig legges vekt på å dokumentere og gjøre tiltak 
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for å beskytte eventuell samfunnskritisk informasjon, IKT-systemer og 
infrastruktur etaten har ansvar for.  
 

 
Nettverket for informasjons- og kommunikasjonsteknologi skal videreføres i 2010.  
Nettverket for informasjons- og kommunikasjonsteknologi skal i samarbeid med 
Miljøverndepartementet ledes av Riksantikvaren første halvår 2010.  Tilsvarende skal 
Klima- og forurensningsdirektoratet lede arbeidet annet halvår 2010. 
 
Arbeidsmål 3 Følge opp beredskapsarbeid og sikre miljøforvaltningens evne til å håndtere 
kriser. 
 
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010 

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

• Gjennomføre en til to beredskapsøvelser i 2010 og ha et særlig fokus på løpende 
oppgaver relatert til beredskap og sikkerhet. Sentrale dokumenter på beredskaps- 
og sikkerhetsfeltet skal revideres. 

 
 
Underområde 2: Sektorovergripende arbeid 

Arbeidsmål.1 Sørge for at forskning og overvåking gir tilstrekkelig god kunnskap om 
miljøspørsmål. 
 
Arbeidsmål 4 Arbeide for at miljøhensyn blir integrert i næringsliv, husholdninger og 
offentlige virksomheter. 
 
 
Særlig prioriterte resultatkrav for 2010 

• Bistå Miljøverndepartementet i arbeidet med ”Klimaløftet”.  
• Klima- og forurensningsdirektoratet skal bistå Miljøverndepartementet i arbeidet 

med miljøteknologi. Miljøverndepartementet har i samarbeid med Nærings- og 
handelsdepartementet opprettet Strategisk råd for miljøteknologi med deltakelse 
fra næringsliv, akademia og organisasjoner. Klima- og forurensningsdirektoratet 
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 
blant annet EU-arbeid, EØS-midlene og annet relevant internasjonalt arbeid, hvor 
Klima- og forurensningsdirektoratet må bistå departementet.  

• Klima- og forurensningsdirektoratet må sette av ressurser til å bidra til å utarbeide 
bakgrunnsnotater i løpet av årets første tre måneder, og eventuelt delta på møter 
med OECDs review team (siste uke i mars), i forbindelse med OECDs 
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miljøpolitiske landvurdering (Environmental Performance Review) av Norge.  
• Bidra til å sikre og videreutvikle Miljøstatus i Norge som hovedkanal for 

informasjon om miljøets tilstand og utvikling og registrere referanser til relevant 
miljøinformasjon i Miljøreferanser. 

 
 
Miljøverndepartementet ønsker å forsterke innsatsen overfor kommunene når det 
gjelder deres rolle som myndighetsutøvere på miljøområdet. Klima- og 
forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning skal derfor styrke sitt 
arbeid med tilrettelegging, oppfølging og veiledning av kommunene som 
miljøvernmyndighet. Direktoratene skal holde departementet orientert om 
innretningen av arbeidet slik at det kan vurderes hvordan dette kan samordnes med 
departementets øvrige kommunerettede innsats. 
 
Oppdragsliste 2010 
 

Resultat- 
område 

Oppdrag – dokumenter som skal 
oversendes Miljøverndepartementet 

Tidsplan 

Resultatområde 7, 
underområde 1 

Brukerundersøkelser innenfor sentrale 
politikkområder og grenseflater for 
etaten 
- Oversikt over gjennomførte og 

offentliggjorte brukerundersøkelser i 
2010. 

Gjennomføres ikke brukerundersøkelser 
i 2010, oppgis hvilke undersøkelser som 
planlegges og når de skal gjennomføres. 

Sammen med 
årsrapporten for 2010 

Resultatområde 7, 
underområde 1 

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

Rapportere til Miljøverndepartementet 
fra beredskapsøvelser i 2010. 

Sammen med 
årsrapporten for 2010 

Fortløpende 

Resultatområde 7, 
underområde 1  

Rapportere til Miljøverndepartementet 
om status på sikkerhetssituasjonen i 
etaten (med basis i sikkerhetsloven). 
Ved behov skal det tilrettelegges for 
inspeksjoner fra Miljøverndepartementet 
av forbyggende sikkerhet. 

1. juni 2010 

Resultatområde 7, 
underområde 1 

Felles informasjons- og 
kommunikasjonsteknologiarkitektur 
- Rapportere etatenes bruk av 

Direktoratet for forvaltning og IKTs 
(DIFI) felles infrastruktur, herunder 

Sammen med 
årsrapport 2010 
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felles eID og elektronisk signatur for 
nye tjenester på nett og etatens planer 
for utfasing av egne eID-løsninger på 
eksisterende tjenester. Fortsatt bruk 
av egne eID-løsninger skal grunngis. 

- Rapportere og grunngi tilfeller hvor en 
ikke velger å bruke Altinn for tjenester 
mot næringsliv og publikum. 

Resultatområde 7, 
underområde 2 

Gjennomføre en intern gjennomgang av 
EEA-nettverket for rapportering til 
Europa, den nasjonale rollen nettverket 
har og muligheten for å utvikle og styrke 
dette nettverket i forhold tilnasjonal 
miljødatasamordning og internasjonal 
rapportering.  

Det skal oversendes en rapport til 
Miljøverndepartementet om hvordan 
nettverket fungerer:  
-  Hva har fungert godt, mindre godt, 

eventuelle mangler/flaskehalser. 
-  Hva er viktige oppgraderinger på kort 

sikt (1-2 år) innenfor realistiske 
rammer.   

-  Hva er framtidens utfordringer og 
utviklingsbehov.  

Klima- og forurensningsdirektoratet 
lager en første versjon som sendes 
Miljøverndepartementet 1. desember, 
deretter sendes dokumentet de andre 
etatene for kommentarer før et endelig 
dokument med anbefaling om eventuelle 
endringer sendes departementet innen 
15. mars. 

Som en del av arbeidet med ovennevnte 
gjennomgang skal Klima- og 
forurensningsdirektoratet gjennomføre 
en intern vurdering av arbeidet med 
Miljøreferanser, og se på hvordan dette 
har fungert i forhold til formålet med 
Miljøreferanser.  

Det skal oversendes en rapport til 
Miljøverndepartementet om 
-  Hva som har fungert godt, mindre 

Første versjon  
15. februar 2010 

Endelig versjon  
15. mars 2010 
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godt, eventuelle mangler. 
-  Hva er viktige framtidige utfordringer. 

Tilsvarende skal Klima- og 
forurensningsdirektoratet foreta en 
gjennomgang av dagens ”autorisering” 
av miljødata.  

Er ansvaret for dette tydelig nok i dag, 
bør det gjøres noe for å klargjøre internt 
og eksternt ansvaret for å sikre at alle 
data som rapporteres er autoriserte, 
offisielle norske data. (Det er viktig å 
understreke at i et slikt system skal 
etatene og andre dataleverandører 
fortsatt ha fagansvar på sine respektive 
områder, selv stå for kvalitetssikring og 
rapportering og være vindu mot 
brukerne.) 

Resultatområde 7, 
underområde 2 

Gjennomføre en intern gjennomgang av 
Miljøstatus med utgangspunkt i formålet 
om at Miljøstatus skal være en felles 
portal til bruk for alle etatene, og hvor 
Klima- og forurensningsdirektoratet har 
redaktøransvaret.  

Det skal oversendes en rapport til 
Miljøverndepartementet om hvordan 
dette har fungert: 
-  Hva har fungert godt, mindre godt, 

eventuelle mangler. 
- Hva er viktige oppgraderinger på kort 

sikt (1–2 år) innenfor realistiske 
rammer. 

-  Hva er framtidens utfordringer og 
utviklingsbehov.  

Klima- og forurensningsdirektoratet 
innhenter synspunkter fra de andre 
etatene og lager en første versjon som 
oversendes departementet innen 1. 
februar. Samtidig sendes dokumentet til 
de andre etatene for kommentar.  
Deretter ferdigstilles dokumentet for 
oversendelse til departementet innen 3. 
mai.  

Første versjon 
1. februar 2010 

Endelig versjon  
3. mai 2010 
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Resultatområde 7, 
underområde 2 

I nødvendig grad samarbeide med 
Statens Kartverk i forbindelse med deres 
arbeid med å utarbeide forslag som viser 
hva Kartverket kan bidra med når det 
gjelder informasjons- og 
kommunikasjonsteknologiløsninger 
innenfor realistiske rammer.   

3. mai 2010 

 
 

4. OPPDRAGSLISTE 
Oppdragslisten er flyttet til de respektive underområdene.  
 

5. BUDSJETT OG FULLMAKTER 

5.1 Tildeling og budsjettforutsetninger 
Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med Proposisjon 1 til Stortinget (2009–
2010), 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 midlene uten uhjemlede overskridelser, jamfør 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 2010. Departementet 
legger til grunn at Klima- og forurensningsdirektoratet har vurdert bruk av disse 
fullmakter før saker om overskridelse av tildelingene fremmes departementet. Det vises 
for øvrig til vedlegg 2 ”Tillegg til kapittel 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 2010 i henhold til unntaksbestemmelsene i 
bevilgningsreglementet, er omtalt. 
 
Klima- og forurensningsdirektoratet 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. 
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Følgende midler tildeles i 2010: 
 
Utgifter (beløp i 1000 kroner)                                    
Kapittel/post Betegnelse Tildeling 2010 
1441/ 01 Driftsutgifter 306 360 
 21 Spesielle driftsutgifter 21 595 
 22 Statlig ordning for frivillig kjøp av 

klimakvoter 
5 332 

 39 Oppryddingstiltak, kan overføres 157 000 
 75 Utbetaling av pant for bilvrak, 

overslagsbev. 
166 320 

 76 Refusjonsordninger, 
overslagsbevilgning 

50 000 

Sum kapittel 
1441 

 699 607 

 
 
Inntekter (beløp i 1000 kroner) 
Kapittel/post Betegnelse Tildeling 2010 
 4441/ 02 Inntekter, statlig ordning for frivillig 

kjøp av klimakvoter 
5 463 

 04 Gebyrer 40 759  
 05 Leieinntekter 323 
 06 Fylkenes miljøvernavdelinger 22 000 
 07 Gebyrinntekter (kvotesystemet) 7 200 
 09 Internasjonale oppdrag 5 605 
Sum kapittel 
4441 

 81 350 

 
 
Merinntektsfullmakter (beløp i 1000 kroner) 
Klima- og forurensningsdirektoratet 
gis fullmakt til å overskride 
bevilginger under:  

mot tilsvarende merinntekter 
under: 

kapittel 1441, post 01 kapittel 4441, postene 04, 05, 06 og 09 
kapittel 1441, post 22 kapittel 4441, post 02 
 
 
Fullmakt til å inngå forpliktelser 

Klima- og forurensningsdirektoratet gis fullmakt til å inngå forpliktelser for fremtidige 
år til å kjøpe inn materiell og til å gi tilsagn om tilskudd ut over bevilgningen under 
kapittel 1441, post 39 Opprydningstiltak, jamfør Innstilling 9 S (2009-2010) 
romertallsvedtak VIII. Den  samlete rammen for nye forpliktelser og gammelt ansvar 
må ikke overstige 25 millioner kroner.  
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Postomtale: 
 
Kapittel 1441 Klima- og forurensningsdirektoratet 
 
Post 01 Driftsutgifter  

• Lønnskompensasjon i forbindelse med lønnsoppgjør utgjør 1,250 millioner 
kroner.   

• 184 000 kroner utgjør priskompensasjon. 
• Posten er styrket med 2,75 millioner kroner i forbindelse med kartlegging av 

miljøgifter. Midlene er overført fra kapittel 1400, post 01 til Klima- og 
forurensningsdirektoratets budsjett (var tidligere gitt i fullmakt). 

• Posten er styrket med 4 millioner kroner til Klima- og 
forurensningsdirektoratets arbeid med konsesjons- og tilsynsvirksomhet.  

• Det er bevilget 100 000 kroner til nytt nettsted for kjemikalier for forbrukere. 
• Posten er styrket med 10 millioner kroner til arbeidet med regelverket om 

registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikaler 
(implementering og så videre). 

• Det er satt av 10 millioner kroner til Klima- og forurensningsdirektoratets arbeid 
med klima.  

• Posten er styrket med 15 millioner kroner til innføring av F-gassforordningen 
mot tilsvarende inntekter under kapittel 4441, post 04. 

• Posten er styrket med 10 millioner kroner til FMVA mot tilsvarende inntekter 
under kapittel 4441, post 06. 

• Posten er redusert med 2,5 millioner kroner til internasjonale 
klimaforhandlinger. 

 
Kapittel 1441, post 01 kan overskrides mot tilsvarende merinntekter under kapittel 4441 
postene 04, 05, 06 og 09.  
 
Post 21 Spesielle driftsutgifter 
Posten skal dekke utgifter i forbindelse med utredninger. Posten kan også dekke lønn 
til midlertidige ansatte som er knyttet til faglige prosjekter kan også føres under posten. 
Posten dekker utgifter som Klima- og forurensningsdirektoratet kan få ved å måtte 
fjerne spesielle typer avfall som for eksempel eierløst, farlig avfall.  
 

• Det er videreført 1,4 millioner kroner til lokalt klimaarbeid, herunder Statlige 
planretningslinjer. Dette er en reduksjon på 0,6 millioner kroner i forhold til 
budsjettet for 2009. 

• Det er videreført midler til arbeidet med kjemikalier. 
• Det er videreført 5,5 millioner kroner til arbeidet med helhetlig forvaltning av 

norske havområder.  
• Det er videreført midler til kartlegging av klimagassutslipp. 
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• Posten er redusert med 6 millioner kroner i forbindelse med 
miljøteknologiarbeidet.  

• Posten er redusert med 2 millioner kroner til helse- og miljøfarlige kjemikalier. 
• Posten reduseres med 1 million kroner til arbeidet med utslippsregnskap luft.  
• Posten er styrket med 3 millioner kroner til arbeidet med 

kunnskapssammenstilling av forskning på effekter av miljøgifter.  
• Det er videreført 0,5 millioner kroner til økt kapasitet og kunnskapsoppbygging 

om CO2-håndtering. 
• Midlene til kartlegging av utslipp og opptak av klimagasser fra skog under 

Kyotoprotokollen er videreført med 1,5 millioner kroner. 
 
Kapittel 1441, post 22 Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter 
Kvotene skal selges med et påslag som skal dekke administrative kostnader inkludert 
etablerings- og investeringskostnader. Det er lagt til grunn en pris på EUA-kvoter på 
130 kroner og CER-kvoter på 105 kroner. Påslaget for 2010 vil være på cirka 30 kroner 
per solgte kvote for å dekke utgiftene ved etablering og drift av ordninga. Størrelsen på 
det administrative påslaget vil avhenge av hvor mange kvoter som blir slettet. 
Prognosene tilsier et salg av 35 000 kvoter for 2010. Dette er lavere enn budsjettet for 
2009.  
 
Utgiftsbevilgningen under kapittel 1441 post 22 blir justert ned til 5,332 millioner kroner 
og inntektsbevilgningen på kapittel 4441, post 02 blir tilsvarende justert ned til 5,332 
millioner kroner for 2010. Ordningen skal være selvfinansierende, det vil si at utgifter 
på kapittel 1441, post 22 skal tilsvare inntektene på kapittel 4441, post 02. 
 
Kapittel 1441, post 39 Oppryddingstiltak 
Arbeidet med opprydding i forurenset grunn og sjøbunn blir ført videre. 
Posten er økt med nærmere 63millioner kroner som følge av økt fremdrift i 
opprydningsprosjektene. 
  

5.2 Tildeling fra andre kapitler og poster 
 
Klima- og forurensningsdirektoratet kan i tillegg disponere midler over 
følgende kapitler: 
 
 
(Beløp i 1000 kroner) 
Kapittel/post Betegnelse Fullmakt for 

2010 til å 
belaste med 

inntil:  
1400/21 Spesielle driftsutgifter 7 000 
1410/21 Miljøovervåking og miljødata 69 207 
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Kapittel 1400 post 21 Spesielle driftsutgifter 
På kapittel 1400 post 21 stilles inntil 6,4 millioner kroner til disposisjon til arbeidet med 
helhetlig forvaltning av norske havområder. Av dette skal 0,3 millioner kroner gå til 
Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for luftforskning (NILU) og 
Norsk institutt for naturforskning (NINA) for arbeid i faggruppen for Nordsjøen 
(100 000 kroner til hver). 
 
Videre stilles det til disposisjon inntil 0,6 millioner kroner til tiltaksretta overvåking i 
vannregionene og til arbeidet med gjennomføring av vannforskriften. Bruken av 
midlene skal samordnes med budsjettmidler som tildeles Direktoratet for 
naturforvaltning til samme formål.  
 
Kapittel 1410 post 21 Miljøovervåking og miljødata  
På kapittel 1410, post 21 stilles 69 207 millioner kroner til disposisjon. Klima- og 
forurensningsdirektoratet bes i 2010 utbetale 38 128 US dollar til Konvensjonen om 
langtransportert luftforurensning til finansiering av kjerneaktiviteter som ikke dekkes 
av EMEP-protokollen, i henhold til vedtak fattet av konvensjonens styringsorgan (EB).  
 
Midlene til miljøovervåking skal dekke utgifter til: 
• Miljøovervåking og miljøstatistikk, herunder kvalitetssikring, metodeutvikling et 

cetera. 
• 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 Klima- og 

forurensningsdirektoratets budsjett (Miljøstatus på Internett, fylkesmennene, 
Miljøreferanser, kvalitetssikring og standardisering). 

• Klima- og forurensningsdirektoratet må ivareta finansieringen av miljøstatistikk og 
KOSTRA på vegne av miljøforvaltningen innenfor sin budsjettildeling. Når det 
gjelder KOSTRA omfatter dette de kostnadene Statistisk sentralbyrå har i 
forbindelse med drift av Miljøverndepartementets 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 Klima- og 
forurensningsdirektoratet 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 
Miljøverndepartementet. 

• Midlene til kystovervåking under tareskog samt generell forurensningsovervåking 
er videreført. 

• Posten er styrket med 1 million kroner til klimaovervåking i Arktis- Zeppelin 
(gjennomføring av ozonmålinger og målinger av naturlig ultrafiolett (UV) stråling 
langt nord for å kunne overvåke ozonlaget over Arktis, og oppdage eventuelle hull). 

• Det stilles inntil 5,4 millioner kroner til disposisjon til tiltaksretta overvåking i 
vannregionene og til arbeidet med gjennomføring av vannforskriften. Bruken av 
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midlene skal samordnes med budsjettmidler som tildeles Direktoratet for 
naturforvaltning til samme formål.  
 

 
Kapittel 4441, post 02 Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av 
klimakvoter 
Posten reduseres til 5,332 millioner kroner. Ordningen skal være selvfinansierende, det 
vil si inntektene under kapittel 4441, post 02 skal være tilsvarende utgiftene under 
kapittel 1441, post 22. 
  
Det vises for øvrig til omtalen under kapittel 1441, post 22 Inntekter, statlig ordning for 
sletting av klimakvoter og til merinntektsfullmakten som er gitt på postene. 
 
Kapittel 4441, post 04 Gebyrinntekter 
Klima- og forurensningsdirektoratet har et inntektskrav under posten på 40,759 
millioner kroner. Posten omfatter Klima- og forurensningsdirektoratets 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 med videre av farlige kjemikalier. 
• Gebyr for deklarasjon av farlig avfall i henhold til avfallsforskriften. 
• Gebyr for drift av produsentregisteret for elektriske og elektroniske (EE) produkter 

i henhold til avfallsforskriften.  
• Gebyr for eksport og import av farlig avfall.    

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

 
Kapittel 4441, post 05 Leieinntekter 
Det er budsjettert med 323 000 kroner i leieinntekter. Eventuelle merinntekter gir 
mulighet for merutgifter under kapittel 1441 post 01. 
 
Kapittel 4441, post 06 Fylkenes miljøvernavdelinger 
Det er budsjettert med inntekter fra Fylkesmannens innkreving av gebyrer i henhold til 
forurensningsforskriften på 22 millioner kroner. 
 
Driftsutgifter under kapittel 1441, post 01 kan overskrides mot merinntekter under 
denne posten.  
 
Kapittel 4441, post 07 Gebyrinntekter, kvotesystemet 
Det er budsjettert med inntekter fra virksomheter som omfattes av kvoteplikt i henhold 
til kvoteforskriften på 7,2 millioner kroner. Inntektene skal finansiere Klima- og 
forurensningsdirektoratets utgifter ved tilsyn i tillegg til drifting av det elektroniske 
kvotesystemet.  
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Det gis ikke merinntektsfullmakt under kapittel 4441, post 07.  
 
Kapittel 4441, post 09 Internasjonale oppdrag 
Det er budsjettert med inntekter tilsvarende 5,605  millioner kroner. Inntektene er 
knyttet til internasjonalt miljøsamarbeid og bistandsarbeid i samarbeid med blant annet 
Utenriksdepartementet.  
 
Driftsutgifter under kapittel 1441, post 01 kan overskrides mot merinntekter under 
denne posten. 
  

5.2 Delegering av budsjettmessige fullmakter 
Klima- og forurensningsdirektoratet delegeres myndighet til: 
1.  å opprette og inndra stillinger, jamfør vedlegg 2 punkt 1, 
2.  å foreta bestillinger av materiell og lignende/gi tilsagn om tilskudd for inntil 25 

millioner kroner ut over bevilgningen under kapittel 1441 post 39. Samlet ramme 
for nye bestillinger/tilsagn og gammelt ansvar per 31. desember 2009 må ikke 
overstige fullmaktens størrelse. Det vises til instruks i vedlegg 2 punkt 2, 

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

 driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel, 
 d. overskridelse av driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende 

 innsparing i de tre påfølgende budsjetterminer, og 
 e.  inngåelse av 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. kapittel 1441 post 01 mot tilsvarende merinntekter under kapittel 4441 postene 
 04, 05, 06 og 09, og 

 b. kapittel 1441 post 22 mot tilsvarende merinntekter under kapittel 4441 post 02. 
 
I forbindelse med opprettelse av Fagrådet for Produktregisteret gis Klima- og 
forurensningsdirektoratet fullmakt til å fastsette honorar for møtegodtgjørelse og 
forberedelse. Klima- og forurensningsdirektoratet skal følge de retningslinjer som er 
anbefalt i Statens personalhåndbok kapittel 10.14 og Styrer, råd og utvalg med videre 
– diverse bestemmelser. 
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6. STYRINGSKALENDER 

6.1 Rapportering 
Det vises til departementets etatsstyringshefte.   
  
Retningslinjene for rapportering er sendt ut elektronisk som egen sak og skal benyttes 
hvert år som rapporteringsmal av etatene. Etatene forutsettes å 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 dette. 
Vi minner om at alle etatene skal lage en kort, samlet oppsummering under det enkelte 
resultatområde ved rapportering per 31. august og 31. desember i 2010. Denne 
oppsummeringen kommer i tillegg til rapportering på resultatkrav i tildelingsbrevet. 
 
Frister for rapporteringer i 2010 er: 
 
Avviksrapportering 19. mai 2010 
Foreløpig årsrapport 20. september 2010 
Endelig årsrapport 7. februar 2011 
 
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 
Miljøverndepartementet 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 e-post.  
 
Frist for denne rapporteringen for 2010 er 1. mars 2011. 
 
Oversikt over etatenes koordineringsoppgaver er tatt inn i ”Faste, løpende oppgaver for 
2010”. 
 
 
 
Oversikt over vedleggene     

• Vedlegg 1: Møteplan 2010 

mailto:Anne.Lise.Tommervik@md.dep.no
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