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post 21 

Klima- og miljødepartementet viser til tildelingsbrevet til Miljødirektoratet for 2019. Det vises 

også til Prop. 1 S (2018-2019) fra Klima- og miljødepartementet (s. 73). 

 

Klima- og miljødepartementet (KLD) tildeler med dette midler til utarbeidelsen av 

Helhetlig plan for Oslofjorden. 

 

Stortinget ba våren 2018 regjeringen legge fram helhetlig plan for Oslofjorden "med mål om 

at fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt 

friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden" (anmodningsvedtak nr. 575 (2017-

2018)). Departementet viser til at Miljødirektoratet holdt en oppstartkonferanse 19. november 

2018 i Oslo. Departementet mottok direktoratets oppsummering av konferansen i desember 

2018. 

 

Departementet har som mål at planen skal være ferdig utarbeidet innen sommeren 2020. 

Departementet har kommet til at det er mest hensiktsmessig at statlige myndigheter  

utarbeider en overordnet tverrsektoriell strategisk plan. I denne planen vurderes det om det 

er formålstjenlig med en fase to, der det utarbeides en eller flere regionale planer.  

 

Departementets valg av vei videre begrunnes med at Oslofjordens miljø og 

friluftslivsmuligheter er av nasjonal interesse, jf. Stortingets vedtak. Identifiserte utfordringer 

knyttet til Oslofjorden, som bl.a. omfatter forurensning, skipstrafikk og press på 

fiskebestander, tilsier at statlige sektormyndigheter på sentralt nivå utvikler en 

framgangsmåte for å nå Stortingets mål for Oslofjorden.  
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Side 2 
 

Departementet ber direktoratet utarbeide forslag til helhetlig plan for Oslofjorden i samarbeid 

med andre aktuelle direktorater/myndigheter. Forslag til plan leveres departementet innen 1. 

desember 2019. Departementet ønsker å bli forelagt en disposisjon/skisse til plan innen 1. 

april. 

 

Departementet ønsker at den helhetlige planen skal samordne, supplere og forsterke det 

positive som allerede gjøres for Oslofjordens miljø og friluftslivsmuligheter. Arbeidet med 

planen bør også bidra til å øke bevisstheten om verdien av Oslofjorden og til å mobilisere til 

innsats for å ta vare på disse sjø- og kystområdene. 

 

Vannforvaltningsplanene og det etablerte samarbeidet mellom vannregionene Glomma og 

Vest-Viken vil utgjøre et viktig element i arbeidet med den helhetlige planen.  

 

Involvering av kommuner, fylkeskommuner og relevante interesser i området må sikres i  

prosessen og bes tatt inn i direktoratets arbeid.  

 

Planen skal geografisk omfatte sjø- og kystområdene fra svenskegrensen til fylkesgrensen 

mot Agder. Departementet legger til grunn at planen i sjø har samme avgrensning som 

vannforvaltningsplanene, og at planen ved vurdering av påvirkninger på vannmiljøet også 

har samme virkeområde som vannforvaltningsplanene. Øvrig avgrensning av planen på land 

foretas under planarbeidet. Departementet ønsker å bli holdt orientert om spørsmål knyttet til 

avgrensning på land.  

 

Departementet tildeler 2 mill. kroner over kap. 1400 post 21 i statsbudsjettet for 2019 til 

formålet.  

 

I korrespondanse med og rapportering til KLD, ber vi om at prosjektnummer 1933 0211 

oppgis som referanse.  

 

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

økonomistyring (DFØ), samt at det rapporteres til KLD på forbruk pr. 31.08.19 innen 

14.09.19 og forbruk pr. 31.12.19 innen 08.01.20.  

 

Midlene er ikke overførbare, og eventuelle overskridelser kan ikke påregnes dekket. 

Direktoratet må påse at belastningen av angjeldende post holder seg innenfor tildelingen når 

arbeidsgiveravgift er inkludert.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Lindis Nerbø (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

Ove Bakken 

seniorrådgiver 
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