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1. Miljø- og 
Fødevareministeriet  

Miljø- og Fødevareministeriet består af Departementet, Landbrugsstyrelsen, Fødeva-

restyrelsen, Fiskeristyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Danmarks Miljøportal 

samt den selvejende institution Madkulturen. Der udarbejdes ikke mål- og resultatpla-

ner mellem Departementet og Danmarks Miljøportal og Madkulturen.  

 

Miljø- og Fødevareministeriet vil skabe rammerne for et udviklings- og vækstorienteret 

fødevare- og fiskerierhverv, en miljøpolitik, der beskytter og udvikler miljø på et fagligt 

solidt grundlag, en forsvarlig forvaltning af natur, skov og kystlinje, fremme fødevare-

sikkerheden og sundheden samt ligestilling. Dette kommer til udtryk gennem Miljø- og 

Fødevareministeriets mission og vision: 

 

Mission 

 Miljø- og Fødevareministeriet giver regeringen grundlag for en fremsynet og balan-

ceret miljø- og fødevarepolitik, samt sikrer en effektiv forvaltning.  

 

Vision 

 Miljø- og Fødevareministeriet agerer som én koncern, der sikrer helhedstænkning 

og fagligt funderet rådgivning. Miljø- og Fødevareministeriet er en værdsat samar-

bejdspartner for myndigheder og interessenter.  

 

Miljø- og Fødevareministeriet har på koncernniveau fire fokusområder: 

 Miljø- og Fødevareministeriets troværdighed: I Miljø- og Fødevareministeriet er vi 

dybt afhængige af, at vores politiske opdragsgivere og samarbejdspartnerne i vores 

omverden har tillid til os. Det handler dels om tillid til vores faglige grundlag; at vi er 

i stand til at levere holdbare løsninger af høj faglig kvalitet. Men det handler også om 

tilliden til, at vi som embedsværk varetager vores opgaver professionelt og loyalt; at 

vi har styr på den del af kvalitetsstyring, der knytter sig til processer; og at vi efterle-

ver de pligter, der forventes af et professionelt embedsværk.  

 Samfundsnytte: Miljø- og Fødevareministeriet er til for samfundet omkring os – ikke 

omvendt. Borgernes, virksomhedernes og miljøets tarv er afsæt for alt, hvad vi fore-

tager os. Vi bestræber os på at være lydhøre og vil gerne kendes som en partner, 

der hjælper med at løse problemer.  

 Moderne forvaltning: Vi ser os selv som en del af en samlet offentlig sektor, og tager 

ansvar for, at forvaltningen udvikler sig løbende, så den matcher fremtidens behov. 

Vi opsøger input fra borgere, virksomheder og organisationer, og vi anvender digita-

lisering og anden teknologi til at skabe mere effektive løsninger af høj kvalitet.  

 Attraktiv arbejdsplads: I Miljø- og Fødevareministeriet lægger vi vægt på at udfordre 

chefernes og medarbejdernes faglige og personlige kompetencer gennem udvik-

lende opgaver. Det skal være sjovt at arbejde i Miljø- og Fødevareministeriet, for vi 

har brug for at tiltrække de bedste hoveder. 

 

Alle fire fokusområder vil til enhver tid være centrale og kendetegnende for Miljø- og 

Fødevareministeriets daglige opgaveløsning. For at give de fire fokusområder indivi-

duel opmærksomhed vil Koncernledelsen hvert eller hvert andet år udpege ét af de 

fire fokusområder som særligt centralt for den kommende periode. Dvs. at der i den 
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pågældende periode på tværs af koncernen, og i særlig grad lokalt, sættes lys på det 

udvalgte fokusområde på medarbejderniveau såvel som chefniveau. For 2020 har 

Koncernledelsen valgt at sætte særligt fokus på arbejdet med Miljø- og Fødevaremi-

nisteriet som attraktiv arbejdsplads. Dette afspejles i ministeriets institutioners mål- og 

resultatplaner. 
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2. Introduktion til 
Miljøstyrelsen 

Miljøstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet. Styrelsen er organi-

seret i 22 enheder med kontorer i Aalborg, Fussingø, Aarhus, Herning, Gram, Sollerup, 

Nykøbing Falster, Slagelse og Græsted og sit hovedkontor i Odense. Miljøstyrelsen er 

med mere end 900 medarbejdere i hele landet Danmarks lokale styrelse med fokus 

på alle områder af natur og miljø. Miljøstyrelsens enheder er organisatorisk forankret 

i fire faglige centre for hhv. rent vand, rig natur, sikker kemi og grøn produktion samt 

et center for stabsfunktioner. 

 

Miljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet og administrerer dele af 

Miljø- og Fødevareministeriets lovgivning og den hertil knyttede EU-lovgivning. Miljø-

styrelsen har overblik over natur- og miljølovgivningen og implementerer den med et 

mål om at balancere hensynet til både beskyttelse og benyttelse. 

 

Miljøstyrelsens kerneopgaver er samlet i fire hovedformål som angivet i finansloven:  

 

 Beskyttelse og bæredygtig benyttelse af land og vand 

 Grøn produktion og sikker kemi 

 Fremtidssikret naturforvaltning 

 Øget viden gennem vand- og naturovervågning 

 

Miljøstyrelsens opgaver og ansvarsområder er blandt andet fastlagt i bekendtgørelser 

udstedt efter lov om miljøbeskyttelse, lov om miljø og genteknologi, lov om kemikalier, 

lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, lov om 

forurenet jord, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, miljømålsloven, vandløbslo-

ven, råstofloven og loven om vandplanlægning. I regi af NOVANA-programmet gen-

nemføres endvidere en omfattende miljø- og naturovervågning.  

 

Miljøstyrelsen udfører forvaltningsmæssige opgaver af en række EU-forordninger og 

direktiver, herunder REACH-forordningen, pesticidforordningen, biocidforordning, IE-

direktivet, affaldsdirektiver, kosmetikforordningen, naturbeskyttelsesdirektiver, IMO-

regler, havstrategidirektivet, vandrammedirektivet via Natura 2000-planerne og vand-

områdeplanerne. Der ydes tilskud til en række kommunale indsatser på områderne.  

 

Miljøstyrelsens primære opgave er myndighedsbetjening og overvågningsopgaver, så 

styrelsen kan understøtte omsætningen af politiske initiativer til virkelige forandringer 

ude i samfundet. Miljøstyrelsen bistår desuden ministeren og Departement med fagligt 

baggrundsmateriale og faglige vurderinger til brug for Departementets ministerbetje-

ning.  

 

Miljøstyrelsen bidrager herudover til at skabe det faglige grundlag for fremtidens regu-

lering, og at miljøpolitikken står på skuldrene af den viden og de input, som styrelsen 

får fra en nær kontakt med borgere, virksomheder, interessenter og øvrige faglige kon-

takter, deriblandt andre styrelser i ministeriet. 
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3. Miljøstyrelsens flerårige 
strategiske målbillede 

Miljøstyrelsens mission er at administrere Danmarks miljø, så danskerne har rent 

vand, indånder ren luft, bevæger sig rundt i en rig natur samt bruger og genanvender 

produkter, som indeholder sikker kemi. Miljøstyrelsen skal også understøtte grøn pro-

duktion i virksomhederne og bidrage til en bæredygtig udvikling i Danmark og globalt.  

 

For at skabe det bedste mulige miljøfaglige grundlag for regulering og politikinitiativer, 

vil styrelsen i det kommende år opretholde fokus inden for disse fire områder: 

  

 Korrekt og effektiv sagsbehandling og velfungerende overvågning – relevant digi-

talt understøttet  

 Udvikling af et fokuseret solidt fagligt vidensgrundlag på områder, hvor det er rele-

vant 

 Understøttelse af interessenternes efterlevelse af lovgivning/handlingsplaner 

 Fokus på sikring af velfungerende ny central styrelse (fastholdelse og rekruttering 

mv.), herunder robust løbende samarbejde med Departementet. 

 

Det vil ske ved at levere resultater inden for disse seks strategiske pejlemærker:  

 

En del af hverdagen hos kommuner, virksomheder og borgere 

Miljøstyrelsen vil være en positiv del af hverdagen hos kommuner, virksomheder og 

borgere. Miljøstyrelsen vil inddrage og involvere interessenterne og trække på erfarin-

ger og idéer. Gennem samarbejdet vil Miljøstyrelsen bidrage til danskernes livskvalitet. 

 

Styrelsen vil levere på samfundsmæssige kerneområder som naturressourcer, genan-

vendelse af affald, drikkevand, spildevand, vandmiljø, kemikalier og natur. Miljøstyrel-

sen tilstræber en moderne forvaltningspraksis, der er enkel og modtagerorienteret. 

Styrelsen vil gøre det korrekt, ordentligt og til tiden, men vil også være eksperimente-

rende og søge at løse sine opgaver smartere med mobile og digitale løsninger og i 

nye samarbejder. I 2020 vil der være fokus på at udbrede den digitale understøttelse 

af sagsbehandling, blandt andet gennem nye IT-løsninger vedr. CITES, digitalisering 

af bilskrotområdet og interne administrative systemer som F2 og Power BI. Derudover 

skal konkrete nye initiativer vedrørende plastik, genanvendelse, cirkulær økonomi, sik-

ker kemi i produkter gennemføres til gavn for borgere, virksomheder og andre interes-

senter.    

 

Moderne natur- og miljøovervågning, data og formidling 

Det er Miljøstyrelsen, der overvåger natur og miljø. Styrelsen indsamler data fra hele 

landet. Dataindsamling, databearbejdning, kvalitet og formidling er i fokus, og data og 

viden har både politisk og mediemæssig opmærksomhed, fordi de er forudsætningen 

for miljø- og naturreguleringen og politiske beslutninger. Miljøstyrelsen vil gøre data 

tilgængelige og formidle dem, så de nemt kan bruges og forstås af modtagerne.  

 

Miljøstyrelsens data er et samfundsmæssigt aktiv med et stort potentiale, som styrel-

sen vil bruge ny teknologi til at nyttiggøre, når styrelsen indhenter, behandler og ud-

stiller data. I 2020 vil der være fokus på at sikre gennemførsel af NOVANA-program-

met, da det er hjørnestenen i vores dataindsamlingsindsats.  Derudover skal initiativer 
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som øget digitalisering af sagsbehandling sikre en god forvaltningsskik og medvirke til 

at indsamle og formidle vores data på en bedre måde. Formidlingsmæssigt vil styrel-

sen arbejde videre med den nye miljøtilstandsportal, www.miljøtilstand.nu, der blev 

lanceret i 2019.  

 

Porten til den bedste viden og vurderinger 

Miljøstyrelsen vil være porten til den bedste viden på natur- og miljøområdet og bringe 

sin viden i spil.  Miljøstyrelsen skal styrke sine evner til både at vurdere tilstande i 

naturen og miljøet og til at vurdere miljø- og sundhedseffekter, så styrelsen kan for-

midle resultaterne endnu bedre og bredere. Styrelsen deler og udvikler viden på tværs 

af landet og vil være den, der har overblik over sit felt, formidler det klart og holder styr 

på, hvad der kan siges klart, og hvad der skal undersøges nærmere. I 2020 skal der 

arbejdes videre med den nye miljøtilstandsportal samt sikre at vores data og informa-

tion kommer endnu længere ud til borgere og andre interessenter. En øget digitalise-

ringsindsats i 2020 skal også sikre, at data kan gøres lettere tilgængelig for borgere 

og interessenter.  

 

Fremme af grøn produktion, cirkulær økonomi og en bæredygtig udvikling  

At sikre miljøet handler ikke kun om at beskytte naturen, men også om at bruge natu-

rens ressourcer hensigtsmæssigt. Miljøstyrelsen skal understøtte en bæredygtig pro-

duktion, der sikrer, at færrest mulige ressourcer går til spilde, og flest mulige ressour-

cer genanvendes. Derfor skal Miljøstyrelsen være med til at understøtte udviklingen af 

nye teknologier, der letter belastningen af miljøet samt styrke eksporten af danske 

virksomheders grønne løsninger og bidrage til en bæredygtig udvikling globalt og til 

FN’s verdensmål. I 2020 vil der blandt andet være fokus på at udbygge den cirkulære 

økonomi samt gennemførelse af flere større Strategisk Sektorsamarbejde (SSC) pro-

jekter i Kina, Indien og Indonesien.  

  

Tæt på omverdenen, ind i virkeligheden 

Miljøstyrelsen fokuserer på at skabe værdi og gøre en forskel for omverdenen. Styrel-

sen er modtagerorienteret og reagerer på de udfordringer og muligheder, som styrel-

sen møder ude i virkeligheden – i landskabet, skovene, vandløbene, markerne, hjem-

mene, kommunerne, lokalsamfund, virksomheder og på universiteter. Miljøstyrelsen 

er åben og de input og ideer, som styrelsen får her og i mødet med interessenter, 

inspirerer styrelsen i sit daglige arbejde. I 2020 vil der være fokus på udarbejdelse af 

større handlingsplaner som Vandområdeplan III og Natura2000-planer samt en ny na-

tur- og biodiversitetspakke. Derudover skal tilsyn og kontrol overfor problematiske ke-

miske stoffer gennemføres i forhold til efterlevelse af lovgivningen på området.  Styrel-

sen vil også i 2020 bidrage til et bedre fagligt vidensgrundlag på invasive arter områ-

det, blandt andet ved at øge omverdens mulighed for både at søge efter og bidrage 

med viden om arter og natur via en ny artsportal. Det skal på længere sigt understøtte 

realisering af nationale biodiversitetsmål.   

 

Attraktiv arbejdsplads 

Miljøstyrelsen vil være en attraktiv arbejdsplads med et positivt ry, hvor dygtige folk 

gerne vil arbejde, blandt andet ved at have fokus på ledelsesudvikling, effektiv rekrut-

tering, HR samt et godt arbejdsklima. Miljøstyrelsen er og vil være en veldrevet orga-

nisation, som risikostyrer og prioriterer strategisk med mest mulig udnyttelse af res-

sourcerne. I 2020 vil der være fokus være på blended learning læringsforløb for nye 

medarbejdere. Derudover skal det generelle onboarding program gennemføre forløb 

og kurser for medarbejdere for at styrke styrelsens forvaltningskultur. 

http://www.miljøtilstand.nu/
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4. Påtegning 

Mål- og resultatplanen indgås mellem Miljøstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriets 

Departement og gælder for året 2020. Mål- og resultatplanen udgør en del af den 

samlede mål- og resultatstyring i Miljø- og Fødevareministeriet. 

 

Status på resultatopfyldelsen skal rapporteres til Departementet og koncernledelsen i 

kvartalsrapporterne, eller når Departementet i øvrigt anmoder herom. Departementet 

kontrollerer målopfyldelse og kvalitet i afrapporteringen og melder tilbage til styrelsen 

med korrektionen, hvis det vurderes nødvendigt. Den endelige resultatopfyldelse rap-

porteres i styrelsens årsrapport. 

 

Direktøren har ansvaret for overholdelse af og rapportering på mål- og resultatplanen. 

 

 

 

 

København, dato     Odense, dato 

 

 

 

_______________________   _______________________ 

Departementschef, Henrik Studsgaard  Direktør, Lars Hindkjær 

Departementet   Miljøstyrelsen 

b050414
Maskinskrevet tekst
19.12.19

b050414
Henrik Studsgaard



 

 10   Miljø- og Fødevareministeriet / Miljøstyrelsen / Mål- og resultatplan 2020  

5. Mål 

Institutionen har formuleret 10 MRP mål inden for disse områder: 
 
1. Korrekt og effektiv sagsbehandling og velfunderet overvågning – relevant digital 

understøttet 
2. Udvikling af et fokuseret solidt og fagligt vidensgrundlag på områder, hvor det er 

relevant 
3. Understøttelse af interessenternes efterlevelse af lovgivning/handlingsplaner 
4. Fokus på sikring af velfungerende ny central styrelse (fastholdelse og rekrutte-

ring mv.), herunder robust løbende samarbejde med Departementet  
 
I nedenstående tabel er det markeret, hvilke mål, der bidrager til de respektive områ-
der. Et mål kan bidrage til flere områder. 
 
 

Mål Vægt-
ning 
(pct.) 

Korrekt og 
effektiv 
sagsbehand-
ling og  
overvågning 

Fokuseret, 
solidt og  
fagligt  
videns-
grundlag 

Interessenter-
nes  
efterlevelse af 
lovgivning 

Velfunge-
rende  
styrelse  

Koncern-
fælles  
fokusom-
råde 

1 Udbygget cirku-
lær økonomi 10  

 
X 

 
X 

  

2 Rig natur 

10 
 

X 
 

X 

 
X 
 

  

3 Sikring af et 
godt vandmiljø og 
rent drikkevand 

10 
 

X 
 

X 
 

X 
  

4 Sikker kemi 

10 X 
 

X 
 

X 
  

5 Ren luft 

10 
 

X 
 
 

 
X 

  

6 Aktiv  
Overvågnings- 
indsats 

10 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

7 Digital  
transformation 10 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

8 Effektiv og  
sikker sagsbe-
handling 

10 
 

X 
 

X 
 

X 
  

9 Fastholdelse og 
onboarding 15    X  

10 sygefravær 

5    X X 

 



 

 Miljø- og Fødevareministeriet / Miljøstyrelsen / Mål- og resultatplan 2020   11 

Mål 1 Udbygget cirkulær økonomi  Vægt: 10 pct. 

Mål I en cirkulær økonomi recirkulerer man materialer og produkter og udnytter deres værdi til 
fulde og minimerer affaldsproduktionen.  
 
1: Målet er, at Miljøstyrelsen understøtter virksomheder og offentlige institutioner i omstil-
lingen til en mere cirkulær økonomi. Specifikke leverancer i 2020 er indsatser, som indgår 
i regeringens strategi for cirkulær økonomi, plastikhandlingsplan, national affaldsplan og 
implementering af affaldsdirektiver vedrørende ordninger for udvidet producentansvar, 
herunder nyt udvidet producentansvar for emballage samt implementering af engangspla-
stikdirektivet.  
 
Specifikke leverancer i 2020:   
 
1.1: Bidrage aktivt til færdiggørelse og implementering af national affaldsplan og plan for 
affaldsforebyggelse, herunder standarder for indsamlingsordninger samt bidrage til effekt-
vurderinger, fagligt grundlag og interessentinddragelse. 
 
1.2: Gennemføre planlagte indsatser i regi af plastikhandlingsplanen, jf. implementerings-
plan samt aktiv deltagelse i tværgående projektgruppe(r) i forbindelse med implemente-
ring af udvidet producentansvar og engangsplastikdirektivet, herunder relevante faglige 
bidrag og økonomiske analyser. 
 
1.3: Projektplan for implementeringsarbejdet med udvidet producentansvarsordninger for 
perioden 2020-2024 er fastlagt ved udgangen af 2. kvartal i tæt samarbejde med Departe-
mentet. De aftalte leverancer for 2020 i denne plan er gennemført ved udgangen af 2020.  

Metode I perioden 2019-22 bidrager Miljøstyrelsen til udarbejdelsen af den kommende affaldsplan, 
implementeringen af de nye affaldsdirektiver samt realisering af strategi for cirkulær øko-
nomi og nationale plastikhandlingsplan.  
 
Leverancerne anses som opfyldte ved Departementets fremsendelse af en kvittering her-
for.  

Begrun-
delse 

Målet skal sikre fundamentet for en omstilling til cirkulær økonomi i Danmark og være med 
til at sætte Danmark på landkortet som en ambitiøs nation på den cirkulære dagsorden. 
Det følger samtidig op på danske direktivforpligtelser på området. De udvidede producent-
ansvarsordninger skal gentænkes og effektiviseres som følge af direktivkrav, men også 
for at sikre at udvidet producentansvar fremadrettet bliver et virkemiddel, der er leverings-
dygtigt i mere cirkulær økonomi, genbrug og genanvendelse i høj kvalitet.  
 
Målet støtter op om regeringens ønske om inddragelse af interessenter og omverdenen i 
arbejdet med den grønne omstilling og opbygger relevant faglig viden.  
 
Dette mål bidrager således til fokusområde 2 og 3.    

Afrapporte-
ring 

Målet vil blive afrapporteret halvårligt. Målopgørelse er på baggrund af resultatet ved årets 
udgang. 
   
Målet er 100 pct. opfyldt, hvis 3 delmål er opfyldt ved årets afslutning. 
 
Målet er 50 pct. opfyldt, hvis 2 delmål er opfyldt ved årets afslutning. 
 
Målet er 0 pct. opfyldt, hvis færre end 2 delmål er opfyldt ved årets afslutning.   
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Mål 2 Rig natur  Vægt: 10 pct. 

Mål Livet i havet og livet på land er to af de centrale verdensmål for bæredygtig udvikling. Det 
er et globalt FN-mål, at tilbagegangen i biodiversitet standses inden 2020. EU’ s biodiver-
sitetsstrategi frem mod 2020 har som mål at standse tilbagegangen i biodiversiteten i EU 
inden 2020. Strategien er et fælles EU-bidrag til opfyldelsen af de globale mål. EU-Kom-
missionen forventes i foråret 2020 at udarbejde en ny biodiversitetsstrategi. 
 
2: Målet er, at der skal skabes bedre vilkår for en række naturtyper og arter, herunder 
fugle, i Danmark.  
 
Specifikke leverancer i 2020: 
 
2.1: Udkast til Natura 2000-planer for alle Natura 2000-områder er sendt i høring inden 
årets udgang, herunder er der udarbejdet en plan med mål og indsatsprogram for hvert af 
de omkring 260 Natura 2000-områder, der findes i Danmark. 
 
2.2: Første version af en artsportal (arter.dk) er klar til idriftsættelse ultimo 2020.    

Metode Vedr. delmål 2.1: Målet er opfyldt, når udkast til planerne er sendt i offentlig høring.  
 
Hvert sjette år udarbejdes der en plan med mål og indsatsprogram for hvert af de 260 Na-
tura 2000-områder. Inden udkast til Natura 2000-planerne udarbejdes, skal der gennem-
føres der en dialogproces med blandt andet kommuner og lodsejere med væsentlig inte-
resser. Udkast til planerne skal i offentlig høring, og de endelige planer vil derfor først ud-
komme i 2021. Natura 2000-planerne er tidligere sendt i høring samtidig med vandpla-
nerne. 
 
Planerne udarbejdes med udgangspunkt i basisanalyserne, som indeholder de faktuelle 
oplysninger om hvert enkelt område baseret på blandt andet overvågningsdata. Basisana-
lyserne udkommer i slutningen af februar 2020. Udkast til planerne skal ifølge miljømålslo-
ven offentligøres senest et år efter offentliggørelse af basisanalyserne.  
 
Vedr. delmål 2.2: Målet er opfyldt, når artsportalen er offentliggjort og lanceret.  

Begrun-
delse 

Natura 2000-planerne er et vigtigt element i beskyttelsen af vigtige naturtyper og arter i 
Danmark. Gennemførelse af planerne bidrager til, at naturen i de beskyttede områder 
med tiden opnår god tilstand. Planerne bidrager således til, at tilbagegangen i biodiversi-
teten standses, sådan som det blandt andet er beskrevet i EU's biodiversitetsstrategi, 
FN’s biodiversitetsstrategi og Verdensmålene.  
 
De endelige Natura 2000-planer vil dels bidrage til en øget inddragelse af borgere og inte-
ressenter, og dels en højere sandsynlighed for at målsætningerne for områderne nås. Det 
vil også bidrage til en bedre sagsbehandling af eventuelle konflikter og problemer i områ-
der samt opbygget relevant faglig viden.  
 
Artsportalen vil bidrage til, at der vil blive opbygget en styrket viden om forekomst og ud-
bredelse af arterne i Danmark og dermed give et bedre grundlag for artsforvaltningen. 
 
Dette mål bidrager således til fokusområder 1, 2 og 3.   

Afrapporte-
ring 

Målet vil blive afrapporteret halvårligt. Målopgørelse er på baggrund af resultatet ved årets 
udgang. 
   
Målet er 100 pct. opfyldt, hvis begge delmål er opfyldt ved årets afslutning. 
 
Målet er 50 pct. opfyldt, hvis 1 af delmålene er opfyldt ved årets afslutning. 
 
Målet er 0 pct. opfyldt, hvis ingen af delmålene er opfyldt ved årets afslutning.   
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Mål 3 Sikring af et godt vandmiljø og rent drikke-
vand 

Vægt: 10 pct. 

Mål Vandområdeplanlægning er afgørende for at sikre god tilstand i det danske vandmiljø. 
 
3: Målet er, at Miljøstyrelsen sikrer et solidt fagligt grundlag for vandområdeplanlægnin-
gen, så det sikres, at der peges på målrettede og effektive indsatser, der kan bringe det 
danske vandmiljø i god tilstand. Målet for drikkevand er at indhente et mere solidt fagligt 
grundlag for forekomsten af pesticidstoffer i grundvandet, således at kravene til drikke-
vandskontrollen kan skærpes i behørigt omfang og dermed i højere grad sikre rent drikke-
vand. 
 
Specifikke leverancer i 2020: 
 
Vedrørende grundvand:  
 
3.1: Én massescreeningundersøgelse samt opfølgende overvågning for de stoffer, der in-
den for den økonomiske ramme vurderes nødvendige af vandpanelet i forlængelse af 
massescreeningen i 2019. 
  
Vedrørende rent drikkevand: 
 
3.2: Indstilling til hvilke stoffer, der skal fremgå af drikkevandsbekendtgørelsen på bag-
grund af drøftelse i Vandpanelet og ny viden, herunder resultater fra grundvandsscreenin-
gen. 
 
Vedrørende overfladevand og vandområdeplanlægning: 
 
3.3: 1) Afsluttede tilstandsvurderinger for de vandområder og kvalitetselementer, der ikke 
indgår i basisanalysen for tredje planperiode (særligt kystvande og grundvand for så vidt 
angår pesticider mm.), 2) bidrag til vurderinger af virkemidlers effektivitet, der kan lægges 
til grund for fastsættelse af et indsatsprogram, som afsluttede virkemiddelkataloger og 3) 
økonomiske konsekvensberegninger af gennemførelsen af de kommende vandområde-
planer foreligger.  

Metode Datakilden for målopfyldelse af leverancerne kommer fra de relevante enheder i Miljøsty-
relsen. 
 
Vedr. 3.2. Forslag til ændring af pesticidlisten i drikkevandsbekendtgørelsen begrundes og 
dokumenteres i et fagligt notat, der sendes til Departementet sammen med indstillingen. 
 
Leverancerne anses for opfyldte ved Departementets fremsendelse af kvittering herfor. 

Begrun-
delse 

Departementet skal sende udkast til vandområdeplaner for planperioden 2021-2027 i of-
fentlig høring senest d. 22. december 2020. Forud herfor vil der være behov for en politisk 
stillingtagen til udkastet. Det må således forventes, at et udkast med bidrag fra Miljøstyrel-
sen vil foreligge i oktober/november 2020. Miljøstyrelsen har som faglig styrelse ansvaret 
for at sikre det faglige grundlag for vandplanlægningen, jf. aftalen om ansvarsfordeling 
mellem Miljø- og Fødevareministeriets Departement og Miljøstyrelsen af april 2018. 
 
Der er i den senere tid gjort relativt omfangsrige fund af to pesticidstoffer i drikkevandet, 
som ikke tidligere har været overvåget. Der er politisk fokus på at udmønte en væsentlig 
mere ambitiøs tilgang på området, der er et betydelig eksternt fokus på at sikre rent drik-
kevand. 
 
De endelige Vandområdeplaner vil dels bidrage til en øget inddragelse af borgere og inte-
ressenter, og dels en højere sandsynlighed for, at målsætninger for områderne nås. Det 
vil også bidrage til en bedre sagsbehandling af eventuelle konflikter og problemer i områ-
der samt opbygget relevant fagligt viden.  
 
Dette mål bidrager således til fokusområder 1, 2 og 3.   

Afrapporte-
ring 

Målet vil blive afrapporteret halvårligt. Målopgørelse er på baggrund af resultatet ved årets 
udgang. 
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Målet er 100 pct. opfyldt, hvis 3 delmål er opfyldt ved årets afslutning. 
 
Målet er 50 pct. opfyldt, hvis 2 af delmålene er opfyldt ved årets afslutning. 
 
Målet er 0 pct. opfyldt, hvis færre end 2 delmål er opfyldt ved årets afslutning.   

 

Mål 4 Sikker kemi  Vægt: 10 pct. 

Mål Det er en kerneopgave for Miljøstyrelsen at sikre borgerne mod uønskede kemikalier 
samtidig med, at der kan opretholdes en god dansk produktion. I 2020 vil det strategiske 
fokus være på at mindske børns risiko for udsættelse af kemiske stoffer.  
  
4: Målet er at gennemføre de planlagte initiativer i Kemiindsatsen 2018-21, jf. implemente-
ringsplanen. 
 
Specifikke leverancer for 2020: 
 
4.1: Med hovedfokus på et trygt og sikkert børneliv skal det undersøges, om børn og gra-
vide udsættes for problematiske kemikalier. Af særlig relevans for gravide er påvirkning 
fra hormonforstyrrende stoffer. I 2020 kortlægges om visse af stofferne anvendes i forbru-
gerprodukter, som gravide og børn kommer i kontakt med, og hvor der er behov for yderli-
gere viden om deres udsættelse og/eller evidens. En rapport over kortlægningen fremsen-
des til Departementet sammen med et notat over, hvor der mangler viden om børn og gra-
vides udsættelse.   
 
4.2: Der udføres målrettede kontroller over kemikalier i forbrugerprodukter til børn som for 
eksempel legetøj eller andre produkter, som børn kan komme i kontakt med. Notat sen-
des til Departementet om resultaterne og om opfølgning / behov for opfølgning.  

Metode Datakilden for målopfyldelse af leverancerne kommer fra de relevante enheder i Miljøsty-
relsen. 
 
For delmål 4.1 og 4.2 anses leverancerne for opfyldte ved Departementets fremsendelse 
af kvittering herfor, samt at notaterne kan indgå som bilag i en forelæggelse til ministeren. 

Begrun-
delse 

De seneste år har der været adskillige sager om farlige kemikalier i forbrugerprodukter og 
i populært legetøj som fidgetspinnere, slim og squishies. I nogle tilfælde har der været tale 
om alvorlige overtrædelser, hvor kemikalier fra legetøjet kunne udgøre en risiko for børn.  
 
Miljøstyrelsen har derfor særligt fokus på børns udsættelse for kemiske stoffer og vil i lø-
bet af 2020 udføre en række aktiviteter, der er særligt henvendt til kemi og børn. 
 
Dette mål genererer ny faglig viden og søger at øge borgere og andre interessenters ef-
terlevelse af lovgivning og handlingsplaner på dette fagområder.  
 
Dette mål bidrager således til fokusområder 2 og 3.  

Afrapporte-
ring 

Målet vil blive afrapporteret halvårligt. Målopgørelse er på baggrund af resultatet ved årets 
udgang. 
   
Målet er 100 pct. opfyldt, hvis 2 delmål er opfyldt ved årets afslutning. 
 
Målet er 50 pct. opfyldt, hvis 1 af delmålene er opfyldt ved årets afslutning. 
 
Målet er 0 pct. opfyldt, hvis 0 delmål er opfyldt ved årets afslutning.   

 

Mål 5 Ren luft til danskerne Vægt: 10 pct. 

Mål Det er en central opgave for Miljøstyrelsen at understøtte viden om og udvikling inden for 
ren luft i Danmark.  
 
5: Miljøstyrelsen understøtter en effektiv håndhævelse af reguleringen i miljøzoner og til-
vejebringer gennem overvågning og opgørelser af emissioner opdateret viden om luftkva-
liteten i Danmark.  
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Specifikke leverancer i 2020: 
 
5.1: Miljøstyrelsen understøtter den nye miljøzonelovgivning gennem håndhævelse af 
skærpede krav til køretøjer i miljøzoner ved hjælp af digital overvågning i samarbejde med 
Sund og Bælt. Målet er, at Miljøstyrelsen på basis af det nye digitale set-up er klar den 1. 
juli til at udstede administrative bødeforlæg og behandle ansøgninger om dispensation fra 
kravene. 
 
5.2: Miljøstyrelsen bidrager til reduktion af luftforurening fra skibe gennem blandt andet 
effektiv overvågning og håndhævelse af regler om svovlindhold i skibsbrændstoffer samt 
fortsat teknologiudvikling. Målet er, at der er kontraktet overvågning med fast sniffer på 
Storebæltsbroen og mobil overvågning med helikopter og eventuelt droner og indberet-
tede overskridelser håndhæves inden for 4 uger for minimum 80 pct. af indberetningerne. 
 
5.3: Miljøstyrelsen leverer i tæt samarbejde med DCE opdaterede og kvalitetssikrede op-
gørelser af emissioner til luften.  

Metode Datakilden for målopfyldelse af leverancerne kommer fra relevante enheder i Miljøstyrel-
sen. 

Begrun-
delse 

Der er tiltagende fokus på luftforureningens konsekvenser i Danmark. Det er en kerneop-
gave at sikre korrekt viden, vejledning og implementering af dansk politik og EU-krav 
(blandt andet NEC-direktivet) på området. Luftforureningen har et stærkt kommunalt op-
hæng regulatorisk og i forhold til gener og sundhedseffekter. Kommunale tiltag i forhold til 
virkemidler, information og overvågning skal stå centralt.  
 
Dette mål bidrager således til fokusområder 1 og 3. 

Afrapporte-
ring 

Målet vil blive afrapporteret halvårligt. Målopgørelse er på baggrund af resultatet ved 
årets udgang. 
   
Målet er 100 pct. opfyldt, alle delmål er opfyldt ved årets afslutning. 
 
Målet er 50 pct. opfyldt, hvis 2 delmål er opfyldt ved årets afslutning. 
 
Målet er 0 pct. opfyldt, hvis færre end 2 delmål er opfyldt ved årets afslutning.   

 

Mål 6 Aktiv overvågningsindsats   Vægt: 10 pct. 

Mål De nationale overvågningsaktiviteter er en kerneopgave for Miljøstyrelsen.  
 
6: Målet er at sikre og formidle relevante data, som kan bruges: 1) til at sige noget gene-
relt om miljøets aktuelle tilstand og udvikling, 2) målrettet i forvaltningssammenhæng og 
3) som grundlag for at træffe afgørelser efter gældende love. 
 
Specifikke leverancer i 2020: 
 
6.1: Miljøstyrelsen har ved årets udgang gennemført mere end 92 pct. af de målsatte 
overvågningsaktiviteter for 2020.  
 
6.2: Miljøstyrelsen har senest den 15. oktober 2020 udarbejdet, offentliggjort og indrap-
porteret overvågningsprogram i henhold til havstrategidirektivet 

Metode For delmål 6.1 vil måltal fremgå af Miljøstyrelsens planlægnings- og styringsværktøj. 
 
Målopfyldelsen beregnes som den vægtede periodiserede gennemførelsesprocent på 
programniveau - dels ved kvartalsudgang, dels ved årets udgang.  
 
For delmål 6.2 vil målopfyldelse ske ved, at Miljøstyrelsen udarbejder et udkast til over-
vågningsprogram – inden for den afsatte budgetramme - for et revideret overvågningspro-
gram for perioden 2021-2026.  
 



 

 16   Miljø- og Fødevareministeriet / Miljøstyrelsen / Mål- og resultatplan 2020  

Udarbejdelsen vil blive tæt koordineret med Departementet med henblik på at sikre, at 
overvågningsprogrammet understøtter Departementets arbejde med Havstrategien i rela-
tion til tilstandsvurderinger, miljømål og indsatser. Et forslag til overvågningsprogram plan-
lægges udsendt i offentlig høring i marts måned 2020. Det endelige program offentliggø-
res senest den 15. juli 2020. 

Begrun-
delse 

Overvågningen dækker hav og fjorde, søer og vandløb, stoftransport og landovervågning, 
punktkilder, grundvandet, arter og naturtyper samt luften. Der indsamles både data, som 
kan sige noget generelt om miljøets aktuelle tilstand og udvikling samt data, der bruges 
målrettet i forvaltningssammenhæng, herunder blandt andet data til brug for udarbejdelse 
af de nationale vandområde- og Natura 2000-planer og senere effektvurderinger af disse 
planer. Herudover bruges data som grundlag for at træffe afgørelser efter gældende love.  
 
Overvågningens samfundsmæssige effekter/værdi ligger således i kvalitetssikrede data til 
brug for vidensbaseret politikudvikling og miljøforvaltning samt internationale og nationale 
rapporteringer af miljøtilstanden. Alle data er offentligt tilgængelige og formidles som ud-
gangspunkt via Danmarks Miljøportal. 
 
Dette mål genererer en vidensbank af data og bidrager således primært til fokusområde 2 
om udbygget faglig viden. 

Afrapporte-
ring 

6.1 vil blive afrapporteret kvartalsvist. Målopgørelse er på baggrund af resultatet ved årets 
udgang. 
   
Målet er 100 pct. opfyldt, hvis der er gennemført 92,0 pct. eller mere af de planlagte over-
vågningsaktiviteter. 
 
Målet er 50 pct. opfyldt, hvis der er gennemført mellem 85,0 og 81,9 pct. af de planlagte 
overvågningsaktiviteter. 
 
Målet er 0 pct. opfyldt, hvis der er gennemført mindre end 85,0 pct. af de planlagte over-
vågningsaktiviteter.  
 
I de første tre kvartaler af året er målet hhv. 85 pct., 87 pct. og 90 pct., da periodisering af 
aktiviteter i nogle tilfælde dækker mere end et kvartal.  
  
6.2 vil blive vil blive afrapporteret kvartalsvist. Målopgørelse er på baggrund af resultatet 
den 15. oktober 2020.  
 
Målet er 100 pct. opfyldt, hvis der er offentliggjort endeligt overvågningsprogram i henhold 
til havstrategidirektivet inden den 15. juli 2020. Programmet er der ud over indrapporteret 
til EU kommissionen inden den 15. oktober 2020.  
 
Målet er 66 pct. opfyldt, hvis der er udarbejdet og offentliggjort fyldestgørende overvåg-
ningsprogram i henhold til havstrategidirektivet inden den 15. oktober 2020. 
 
Målet er 33 pct. opfyldt, hvis overvågningsprogrammet i henhold til havstrategidirektivet er 
udarbejdet og ligger i offentlig høring eller er i behandling efter offentlig høring inden den 
15. oktober 2020. 
 
Målet er 0 pct. opfyldt, hvis overvågningsprogram i henhold til havstrategidirektivet ved 
målopgørelse fortsat er under udarbejdelse og endnu ikke er sendt i offentlig høring inden 
den 15. oktober 2020. 

 

Mål 7 Digital transformation Vægt: 10 pct. 

Mål Styrket brug af digitale værktøjer bidrager til højere effektivitet og bedre miljøindsats på 
Miljøstyrelsens fagområder. 
 
7: Det flerårige mål er at realisere styrelsens digitaliseringsstrategi for derigennem bedre 
at kunne understøtte myndighedsarbejdet i stat, regioner og kommuner inden for vand, 
natur og klimatilpasning med digitale løsninger, ny teknologi og aktuelle data. Konkret ar-
bejder styrelsen for følgende målbilleder: 
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7.1: Der opstilles en business case for Modernisering af Overvågningen i regi af NO-
VANA. Løsningen har til sigte gennem gradvis ibrugtagning af sonder, sensorer, satellit-
data og e-DNA at effektivisere overvågningen, skabe et styrket data- og forvaltnings-
grundlag for vand og natur, imødegå forventninger fra omverdenen om mere dækkende 
og hyppigere data samt nyttiggøre data til andre formål, herunder klimatilpasning. Som en 
del af løsningen opstilles en business case for igangsætning af pilotprojekter inden for 
den marine overvågning (marin overvågning af geografisk afgrænset område ud fra satel-
litdata og sonder) og naturområdet (billedgenkendelse af naturområder). Herunder analy-
seres også de forvaltningsmæssige aspekter af brugen af ny teknologi i overvågningen. I 
2020 etableres en samlet business case og en plan for moderniseringen, der omfatter 
samarbejdet med AU/DCE.   
 
7.2: Der opstilles en business case for udvikling af en model for det samlede hydrologiske 
kredsløb. Målet er i samarbejde med relevante parter blandt andet GEUS og SDFE over 
3-4 år at udvikle en model, der kan beskrive det samlede hydrologiske kredsløb fra ned-
bør over terrænnært grundvand til drikkevand og grundvand. En modellering af det sam-
lede hydrologiske kredsløb vil styrke kommunernes og regionernes opgaveløsning inden 
for grundvandbeskyttelse, klimatilpasning og håndtering af terrænnært grundvand, herun-
der oversvømmelses- og overløbsproblematikker samt problemer med det stigende 
grundvands påvirkning af kloakker, drikkevandsledninger og anden infrastruktur. Alle er 
områder med meget betydelige potentialer og samfundsøkonomiske investeringer de 
kommende år. I 2020 er målet at starte reformation af Jupiterdatabasen, etablering af 
FOHM (Fælles Offentlig Hydrologisk Model for grundvand) samt kobling til data vedr. ter-
rænnært grundvand i regi af HIP (Hydrologisk informations- og prognosesystem). 
 
7.3: Der opstilles en business case for et styrket datagrundlag for kommunernes arbejde 
med klimatilpasning. Målet er i højere grad at styrke kommunerens arbejde med klimatil-
pasning gennem bedre og mere sammenhængende data- og forvaltningsgrundlag, herun-
der dynamiske kort, der kan lette kommunernes arbejde med at planlægge, hvordan van-
det holdes på landet i forbindelse med ekstremnedbør (vandparkering). Konkret bliver ar-
bejdet bundet op på udvikling af værktøjer i regi af HIP samt på eventuelle politiske initia-
tiver, der sigter på at styrke kommunernes indsatser i forhold til klimatilpasning, herunder 
for eksempel initiativer vedrørende styrket tværkommunalt samarbejde omkring vandløb 
og åer. Et bedre data- og forvaltningsgrundlag i forhold til klimatilpasning vil kunne videre-
udvikles til at understøtte en intelligent multifunktionel vand- og naturindsats (’Helhedspla-
ner’), der sammentænker målrettet regulering, klimatilpasning, vandparkering og jordfor-
deling samt grundvandsbeskyttelse. 
 
7.4: Digital understøttelse af og brug af ny teknologi i styrelsens egne processer. Målet er 
fortsat at digitalisere styrelsens egne interne sagsbehandlingsprocesser, herunder via F2 
og gradvist at bringe ny teknologi i anvendelse blandt andet via udviklingsprogrammet 
JUMP. Eksempler er digitaliseringen af CITES-området i 2019 samt råstofindvinding på 
havet. I 2020 forventes mindst 3 yderligere fagområder digitaliseret med F2, herunder 
f.eks. Import/eksport af affald, tilskudssagsgange samt regulering af vildt (vildreg). Der an-
vendes ny teknologi til understøttelse af råstofindvinding på havet. 

Metode For delmål 7.1, 7.2, og 7.3 anses leverancerne for opfyldte ved Departementets fremsen-
delse af kvittering herfor. Omfang og ambitionsniveau af de konkrete digitaliseringsprojek-
ter afhænger af finansiering af initiale omkostninger. Konkrete mål og succeskriterier i for-
hold til aktiviteter i 2020 vil skulle defineres nærmere i de enkelte projekter.  
 
For delmål 7.4 vil datakilden for målopfyldelse af leverancerne komme fra relevante enhe-
der i Miljøstyrelsen. 

Begrun-
delse 

De mange data, der indsamles om natur, miljø, vand og klima har et betydeligt samfunds-
økonomisk potentiale. Miljøstyrelsen ønsker sammen med relevante parter, herunder via 
Danmarks Miljøportal, at spille en central rolle i økosystemet af miljødata og biddrage til at 
nyttiggøre de mange data hos myndigheder, virksomheder og borgere.  
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På grund af klimaforandringerne skal der i de kommende år investeres meget store beløb 
i infrastruktur, herunder i tiltag, som kan bidrage til at mindske oversvømmelses- og over-
løbsproblematikker samt problemer med det stigende grundvands påvirkning af kloakker, 
drikkevandsledninger og anden infrastruktur. Ovenstående initiativer kan bidrage til at 
målrette disse investeringer og indebærer dermed et meget betydeligt potentiale. På na-
turområdet vil bedre overvågningsdata tilsvarende kunne bidrage til at målrette initiativer 
til at imødegå reduceret biodiversitet. 
 
Digitalisering og brug af ny teknologi på styrelsens myndighedsområder skal understøtte 
korrekt, hurtig og tidssvarende sagsbehandling i forhold til kommuner, virksomheder og 
borgere. Det skal samtidig bidrage til at realisering af de effektiviseringskrav styrelsen er 
underlagt, herunder de alm. 2 pct. omprioriteringsbidrag og Struense-effektiviseringskra-
vene.               
 
Ovenstående mål og initiativer forudsættes løst i et tæt samarbejde med blandt andet 
Danmarks Miljøportal og dermed med kommuner og regioner. Det gælder for eksempel i 
forhold til samling, distribution og udstilling af data fra Overvågningen samt hydrologiske 
data (delmål 7.1 og 7.2). Det gælder også i forhold til udvikling af den nødvendige cloud-
baserede datainfrastruktur, der er nødvendig for effektivt at kunne anvende ny teknologi 
og data i større omfang, fx satellitdata i Overvågningen.  
 
Styrelsen bidrager med afsæt i ovenstående samtidig aktivt til koncernfælles processer 
vedrørende for eksempel datadrevet myndighedsindsats og billedgenkendelse. 
 
Dette mål bidrager således til fokusområder 1, 2, 3, 4 og 5. 

Afrapporte-
ring 

Målet vil blive afrapporteret kvartalsvist. Målopgørelse er på baggrund af resultat ved 
årets udgang.  
 
Målet er 100 pct. opfyldt, hvis for delmål 7.1-7.3 alle 3 business cases er udarbejdet og 

for delmål 7.4 mindst 3 yderligere sagsområder er digitaliseret i F2, og der er gennemført 

mindst yderligere 2 succesfulde teknologiafprøvninger i regi af JUMP. 

 

Målet er 50 pct. opfyldt, hvis for delmål 7.1-7.3 2 business cases er udarbejdet og for del-

mål 7.4 mindst yderligere 2 sagsområder er digitaliseret i F2 og der er gennemført mindst 

yderligere 1 succesfuld teknologiafprøvning i regi af JUMP. 

 

Målet er 0 pct. opfyldt, hvis mindre end ovenstående er opfyldt.   

 

Mål 8 Effektiv og sikker sagsbehandling på virk-
somhedsområdet 

Vægt: 10 pct. 

Mål Miljøstyrelsen arbejder som myndighed på at godkende de mest forurenende listevirk-
somheder samt på at føre et aktivt og opsøgende miljøtilsyn.  
 
8: Målet er, at sagsbehandlingen lever op til de forpligtigelser, som Miljøstyrelsen har på 
de forskellige sagsområder. 
 
8.1: Målet er, at mere end 75 pct. af de virksomheder, som har ansøgt om en miljøgod-
kendelse, vurderer deres sagsbehandling som "tilfredsstillende" eller "meget tilfredsstil-
lende". Målet forudsætter en svarprocent over 30 pct. 
 
8.2: Målet er, at der er truffet afgørelse om gyldighed i sagerne om placeringstilladelse til 
eksisterende havbrug senest med udgangen af 1. kvartal 2020.  
 
8.3: Målet er, at Miljøstyrelsen gennemfører relevante tilsyn på affaldsområdet, herunder 
tilsyn med import/eksport af affald (min. 10 kontroldage) og tilsyn med udvidede produ-
centansvarsordninger (for eksempel freeriders), jf. tilsynsplaner på området.  

Metode  Datakilden for målopfyldelse af leverancerne kommer fra de relevante enheder i Miljøsty-
relsen. 
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Begrun-
delse 

En effektiv og sikker sagsbehandling er en kerneopgave for Miljøstyrelsen som en forvalt-
nings- og overvågningsstyrelse.  
 
Opfyldelsen af disse målsætninger vil styrke erhvervslivets rammebetingelser for deres 
produktion. En god sagsbehandling vil samtidig mindske muligheden for eventuelle kon-
flikter og problemer på områderne samt opbygget relevant fagligt viden.  
 
Dette mål bidrager således til fokusområder 1, 2 og 3.        

Afrapporte-
ring 
 

Målet vil blive afrapporteret kvartalsvist. Målopgørelse er på baggrund af resultat ved 
årets udgang. 
 
Målet er 100 pct. opfyldt, hvis alle 3 delmål er opfyldt ved årets afslutning. 
 
Målet er 50 pct. opfyldt, hvis 2 af delmålene er opfyldt ved årets afslutning. 
 
Målet er 0 pct. opfyldt, hvis færre end 2 delmål er opfyldt ved årets afslutning.  

 

Mål 9 Fastholdelse og Onboarding Vægt: 15 pct. 

Mål Målet er at konsolidere styrelsens ressourcebase og sikre at de rette medarbejderkompe-
tencer er til stede. Dette vil ske ved at begrænse personaleomsætningen i 2020 for alle 
medarbejdere i Miljøstyrelsen. 
 
Miljøstyrelsen vil arbejde for at sikre at nye medarbejdere udvikler de rette kompetencer til 
at begå sig i styrelsen som embedsmænd. Fokus på det generelle onboarding program vil 
være på blended learning læringsforløb, sidemandsoplæring og kurser vedrørende god 
forvaltningsskik. 
 
Specifikt er målet i 2020 at personaleomsætningen i perioden 4. kvartal 2020 (nov. 2019 
til nov. 2020) ikke overstiger det statslige gennemsnit med mere end 6,7 procentpoint.  
 
Såfremt der sker eksterne organisationsændringer i Miljø- og Fødevareministeriet, der på-
virker Miljøstyrelsen, skal beregningen og måltallet for personaleomsætningen tage højde 
for dette. 
 

Metode Personaleomsætning måles ved at anvende ISOLAs personaleomsætning, som opgøres i 
rullende år med omkring 3 måneders forsinkelse.  
 
Den gennemsnitlige personaleomsætning i staten i perioden 1. kvartal 2019 (feb. 2018 til 
feb. 2019) var på 13,3 pct. Målet for Miljøstyrelsen i perioden 4. kvartal 2020 (nov. 2019 til 
nov. 2020), vil derfor være på 20,0 pct.  
 

Begrun-
delse 

En stabil bemanding i styrelsen er en vigtig faktor for at sikre effektiv oplæring og be-
grænse organisationens videnstab som følge af høj personaleomsætning. En aktiv fast-
holdelsesindsats vil medvirke til at begrænse videnstab og rette fokus på en god introduk-
tionsfase for nye medarbejdere. 
 
Dette mål bidrager således til fokusområde 4. 

Afrapporte-
ring 

Målet vil blive afrapporteret kvartalsvist.  
 
Målet er 100 pct. opfyldt, hvis personaleomsætningen er mindre end 6,7 procentpoint hø-
jere end gennemsnittet for staten efter fjerde kvartal.  
 
Målet er 50 pct. opfyldt, hvis personaleomsætningen er mellem 6,7 og 15 procentpoint 
højere end gennemsnittet for staten efter fjerde kvartal.  
 
Målet er 0 pct. opfyldt, hvis personaleomsætningen er højere end 15 procentpoint end 
gennemsnittet for staten efter fjerde kvartal.  
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Mål 10 Sygefravær  Vægt: 5 pct. 

Mål For at sikre et koncernfælles fokus på sygefravær i Miljø- og Fødevareministeriet skal sty-
relserne i det kommende år måles på, hvorvidt de kan reducere sygefraværet. Målsætnin-
gen tager udgangspunkt i et princip om, at hver styrelse skal tilstræbe det laveste niveau 
styrelsen har opnået for henholdsvis samlet sygefravær og korttidssygdom. Princippet er 
dels sat i relief af styrelsens sygefravær over de seneste par år, dels gennemsnittet for 
alle styrelser. Endvidere er dette principielle måltal afstemt med niveauet opgjort pr. 2. 
kvartal 2019. 
 
Det samlede sygefravær i Miljøstyrelsen ligger på et gennemsnit på 8,3 over tid. Til sam-
menligning er gennemsnittet for alle styrelser over tid 8,5. Niveauet i Miljøstyrelsen pr. 2. 
kvartal 2019 var 8,0. Styrelsen skal fastholde arbejdet med at nedbringe sygefraværet og 
nedbringe det yderligere i det kommende år. 
 
Miljøstyrelsen skal leve op til følgende delmål i 2020: 
10.1: Det samlede sygefravær må ikke overstige 8,0 dage pr. årsværk. 
 
10.2: Korttidssygdom må ikke overstige 5,1 dage pr. årsværk. 

Metode Koncern HR foretager målinger af disse tal ved hjælp af data i ISOLA af hensyn til bench-
marking på tværs af staten. 

Begrun-
delse 

Det er vigtigt for Miljø- og Fødevareministeriet at have fokus på sine medarbejderes triv-
sel. Dette kan måles gennem sygefraværet. 

Afrapporte-
ring 

Målet er 100 pct. opfyldt, hvis begge delmål er opfyldt.  
 
Målet er 50 pct. opfyldt, hvis 1 delmål er opfyldt. 
 
Målet er 0 pct. opfyldt, hvis ingen delmål er opfyldt. 
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