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TILSYNSSTRATEGI FOR
2016-2020

Denne tilsynsstrategien gjelder for fylkesmannens
miljøvernavdelinger og for tilsynsseksjonene i
Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har to enheter som
gjennomfører risikobasert operativ kontroll; Tilsynsseksjonene
i Tilsyn- og miljødataavdelingen og Statens naturoppsyn
(SNO). Enhetene har ansvar for ulike deler av regelverket og
arbeider på ulike måter, men samarbeider der det er naturlig
slik at etatens samlede tilsynsressurser brukes mest mulig
effektivt.

Tilsynsstrategi
for 2016-2020
Tilsyn skal bidra til etterlevelse av miljøregelverket. Erfaringer fra tilsyn skal
bidra til å utvikle treffsikre krav og regelverk. Kontrollsituasjonen gir mulighet
for å informere og veilede om regelverket, i tillegg er det viktig å formidle
tilsynsresultater til allmennheten. Tilsynsstrategien beskriver hva Miljødirektoratet
og fylkesmannen skal legge vekt på i utøvelsen av tilsynet de nærmeste årene og
skal bidra til at like saker behandles likt.

Vi legger de neste årene særlig vekt på:
•
•
•
•

rask og streng oppfølging der vi avdekker alvorlige brudd på regelverket
etterprøve opplysninger gjennom ulike metoder
sikre enhetlig praksis ved gode rutiner, arbeidsbeskrivelser og –verktøy
være raskere til å informere om tilsynsresultater gjennom nyhetsmeldinger og
oppsummeringer
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Risikobasert tilsyn
Tilsynet konsentreres om områder der påvirkning av miljøet er størst eller der det
er stor risiko for brudd på miljøregelverket.
Framover skal vi legge vekt på å:
• utvikle og variere arbeidsmåter for å sikre effektiv utnyttelse av tilsynsressurser
• gjennomføre uanmeldte tilsyn
• etterprøve opplysninger gjennom dokumentgjennomgang, prøvetaking og
intervjuer
• vurdere tips og henvendelser om mulige brudd på miljøregelverket
• analysere tilsynsresultater for å bidra til treffsikkerhet i tilsynet
• vurdere å sette i gang studier for å måle effekt av tilsynet

Rask og streng reaksjon på alvorlige brudd
Vi bruker virkemidlene våre for å sikre etterlevelse og forebygge brudd på
regelverket. Oppfølging av tilsyn hvor det avdekkes alvorlige brudd prioriteres
høyt og følges alltid opp.
Framover skal vi legge vekt på å:
• sikre tydelig veiledning for hva som er alvorlige brudd
• gjennomføre oppfølgende tilsyn for å sjekke at alvorlige brudd er rettet opp
• bruke hele spekteret av virkemidler for å bidra til at regelverket følges
• vurdere anmeldelse ved alle tilsyn der alvorlige brudd på regelverket avdekkes
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Økt effekt av tilsyn ved dialog og samarbeid
Vi samarbeider med andre tilsynsetater for å få bedre effekt av egne
tilsynsressurser. Dialog med bransjeforeningene og informasjon om tilsyn og
resultater fører til at flere enn de kontrollerte etterlever miljøkrav.
Framover skal vi legge vekt på å:
• vurdere samordnet tilsyn med andre tilsynsetater
• formidle tydelige forventninger til bransjene om etterlevelse av regelverket og
oppfølging av tilsynsresultater
• dialog med virksomheter og bransjeorganisasjoner
• delta i utvikling av tilsynsarbeidet i Norden og EU
• raskere å informere om tilsynsresultater gjennom nyhetsmeldinger og
oppsummeringer

God tilsynskompetanse
Vi skal være tydelige i tilsynsrollen og legge vekt på god kommunikasjon både
skriftlig og muntlig. Miljødirektoratet og fylkesmannen skal samarbeide om felles
opplæring for å styrke kompetansen i fylkene og nasjonalt og bidra til mer enhetlig
praksis.
Framover skal vi legge vekt på å:
• sikre god opplæring av tilsynsmedarbeidere
• lære gjennom evaluering av aksjoner og tilsynsoppgaver
• sikre enhetlig praksis ved gode rutiner, arbeidsbeskrivelser og –verktøy
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Tilsynsstrategien beskriver hva Miljødirektoratet og fylkesmannens
miljøvernavdeling (FMVA), skal legge vekt på de nærmeste årene.
Miljødirektoratet forvalter og håndhever forurensningsloven,
produktkontrolloven, klimakvoteloven og naturmangfoldloven med
forskrifter. Vi gir tillatelser, stiller krav og setter grenser for utslipp.
Miljødirektoratet driver risikobasert tilsyn og følger opp brudd på
regelverket.
Miljødirektoratet styrer fylkesmennenes arbeid på forurensningsområdet
og samordner fylkesmennenes tilsynsarbeid. Målet er å sikre enhetlig og
effektiv oppgavegjennomføring.
Miljødirektoratet: www.miljødirektoratet.no
Fylkesmannen: www.fylkesmannen.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å
redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er
et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har
mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens
naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.
Vi gjennomfører og gir råd om utvikling av klima- og miljøpolitikken. Vi er faglig
uavhengig. Det innebærer at vi opptrer selvstendig i enkeltsaker vi avgjør, når vi
formidler kunnskap eller gir råd. Samtidig er vi underlagt politisk styring.
Våre viktigste funksjoner er at vi skaffer og formidler miljøinformasjon, utøver
og iverksetter forvaltningsmyndighet, styrer og veileder regionalt og kommunalt
nivå, gir faglige råd og deltar i internasjonalt miljøarbeid.

Forsidefoto: John Petter Reinertsen. Foto: Hilde Sundt Skålevåg, Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no
Nett: www.miljødirektoratet.no
Post: Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo

