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Gjennomføring av Oslofjordplanen – bestilling om
utfylling av tiltakskort og kontaktperson
Myndighetene bes om å melde inn kontaktperson og fylle ut tiltakskort for
tiltakene i Oslofjordplanen innen hhv. 15. oktober og 1. november 2021
Som kjent ble "Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med at aktivt friluftsliv" lansert av
regjeringen i vår, etter forslag til plan fra Miljødirektoratet og en rekke andre direktorater. Her er
link til planen: Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv regjeringen.no
Et av tiltakene i planen er at det skal nedsettes et Oslofjordråd bestående av politikere fra
fylkeskommuner og kommuner. Representanter fra andre departementer, Statsforvalterne på
begge sider av fjorden, samt Oslofjordens friluftsråd deltar også. Rådet ledes av Klima- og
miljøministeren.
Oslofjordrådet hadde sitt konstituerende møte 24. august, med etterfølgende fagseminar.
Dette rådet skal ha jevnlige rapporter på status for gjennomføring av tiltak, med frist første gang
sommeren 2022. Miljødirektoratet har fått i oppgave fra Klima- og miljødepartementet å lede et
sekretariat for å koordinere tiltaksgjennomføringen og å forestå rapporteringen til
Oslofjordrådet.
I planens del fem (se link over) er alle de de 63 tekniske tiltakene og 19 kunnskapstiltakene
oppsummert med ansvarlige myndigheter i høyre marg. Det er laget såkalte tiltakskort for hvert
enkelt tiltak. Dette er nødvendig for å konkretisere hva som faktisk skal gjøres, hvilken prosess
tiltaket skal undergå, hvem som skal gjøre hva og når.
For hvert av tiltakene er det som regel satt opp flere ansvarlige myndigheter. Det kan være
departementer, direktorater, statsforvaltere, fylkeskommuner og/eller kommuner.
Den myndigheten som står øverst for hvert av tiltakene (s 48 og utover) er hovedansvarlig for
gjennomføring av tiltakene, såfremt dere ikke blir enige om at en av de andre myndighetene skal
være hovedansvarlig. Uansett er det myndigheten nevnt øverst som er ansvarlig for framdriften
og skal initiere et samarbeid om tiltaket og må ta kontakt med de andre samarbeidspartnerne.
Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 73 58 05 00
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no
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Hovedansvarlige myndighet skal så fylle ut tiltakskortet i samråd med øvrige etater og få inn
kontaktpersoner fra disse.
Hovedansvarlig kontaktperson for hvert tiltak må sende inn sin e-postadresse
til eyvor.kristin.aas@miljodir.no slik at vi får lagt dere inn i Teams-systemet og dere kan få tilgang.
Hvis det oppstår problemer kan dere ta kontakt med Eyvor.
Når dere kommer inn i Teams-området vil dere se alle tiltakene ligge med delvis ferdigutfylte
tiltakskort, merket T1, T2 og K1, K2 osv. fordelt på sju innsatsområder. Vi ber dere om å fylle inn
resten på kortet.
Så lenge hovedansvarlige er én myndighet skal det være ett tiltakskort pr tiltak. For noen av
tiltakene er det tre eller fire myndigheter som er hovedansvarlig, f.eks. statsforvaltere eller
fylkeskommuner. Vi vil legge til rette for at det ligger hhv 3-4 kort for disse tiltakene (for
eksempel T2 og T49). Der kommunene er hovedansvarlig for tiltak skal det fylles inn tiltakskort
for hver kommune. Det betyr at det for eksempel for T4 (avløp i spredt bebyggelse) så skal alle
kommuner i hele nedbørfeltet til Oslofjorden fylle ut hvert sitt tiltakskort. Da innsatsområde 1-5 i
stor grad dekkes av tema under de regionale vannforvaltningsplanene så bør Vannområdene
bistå i dette arbeidet. For tiltak under innsatsområde 6 og 7 (friluftsliv og areal/plan), der
kommunene har hovedansvar, skal de 26 kystkommunene fylle ut hvert sitt tiltakskort. Se liste
nederst i brevet over hvilke hovedansvarlige etater som skal fylle ut hvilke tiltakskort.
Departementene og Miljødirektoratet har allerede fylt ut sine kort. Departementene får brevet i
kopi, til orientering.
Det bes om at hovedansvarlig etats kontaktperson meldes inn på e-post til Eyvor så fort som
mulig og senest innen 15. oktober, og at tiltakskort fylles ut på Teams-området innen 1.
november. Det er Miljødirektoratets intensjon å sende alle tiltakskort til Oslofjordrådet i løpet av
høsten slik at de får se hvordan tiltakene er tenkt gjennomført. Etter som arbeidet skrider frem
kan dere fortløpende gå inn og oppdatere tiltakskortene. Rapportering til Oslofjordrådets møte
neste sommer vil forestås av Miljødirektoratet på bakgrunn av hva som ligger inne av tiltakskort
10. juni neste år.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Kjersti Solvoll
seksjonsleder

Jon Lasse Bratli
prosjektleder

Hovedansvarlige etat som skal fylle ut hvilke tiltakskort:
Statsforvalteren i Oslo/Viken, Vestfold/Telemark og Innlandet (ett kort pr embete pr tiltak):
T2; T5; T7; K1; T8; T9 og T26
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Fylkeskommunen i Oslo, Viken, Innlandet og Vestfold/Telemark (ett kort pr embete pr tiltak):
T49; T52; T57 og T58
Kommunene i Oslo/Viken, Vestfold/Telemark og Innlandet:
T4 og T14 (ett kort pr kommune i hele nedbørfeltet pr tiltak)
T24; T25; T40 og T59 (ett kort pr kommune for de 26 kystkommunene pr tiltak)
Statens vegvesen:
T3 (allerede utfylt) og K8(allerede utfylt)
NVE:
T12
Landbruksdirektoratet:
T15; K4; K6; K7 og T39 (noen av disse er delvis utfylt av LMD, men bør ses nærmere på)
Fiskeridirektoratet:
T19; T22; T23 og T27
Sjøfartsdirektoratet:
T20 og T50
Kystverket i samarbeid med De interkommunale utvalgene mot akutt forurensning (IUA):
T30 (allerede utfylt av Samf. Dep, men bør ses nærmere på)
Havforskningsinstituttet:
K11 og K12
Riksantikvaren:
T48 og T51
Mattilsynet:
T53

Kopi til:
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Kulturdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg
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Postboks 8013 Dep
Postboks 8112 Dep
Boks 8010 Dep
Postboks 8007 Dep
Boks 8030 Dep
Postboks 8011 Dep

0030
0032
0030
0030
0030
0030

OSLO
OSLO
OSLO
OSLO
OSLO
OSLO

Adresseliste til Oslofjordplanen
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