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1. Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet blev etableret ved en sammenlægning af det tidligere
Miljøministerium og det tidligere Ministerium for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med
kongelig resolution af 28. juni 2015.
Ved indgåelsen af denne resultatkontrakt har Miljø- og Fødevareministeriet endnu ikke
udarbejdet en ny, fælles koncernstrategi eller pejlemærker, som kan danne ramme for
resultatkontraktens mål.
På tidspunktet for indgåelsen af denne kontrakt udestår også konkret udmøntning af
centrale dele af regeringsgrundlaget, som vedrører miljø- og fødevarepolitikken.
I 2016 vil Miljø- og Fødevareministeriets styrelser, direktorat og nævn afrapportere på
deres mål og resultater i koncepter fra før, ministerierne blev lagt sammen.
Fra 2017 vil der blive anvendt et nyt, fælles koncept for resultatkontrakter i hele Miljø- og
Fødevareministeriets koncern.
Nærværende resultatkontrakt bygger på det koncept, som blev anvendt i det tidligere
Miljøministerium.
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2. Introduktion til Miljøstyrelsens
kerneopgaver

Miljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet. Styrelsen forbereder og
administrerer national lovgivning indenfor følgende områder:
-

begrænsning af forurening af luft, jord, vand og hav
håndtering og genanvendelse af affald
regulering af virksomheder og landbrugets miljøpåvirkninger
regulering af kemikalier, biocider, bekæmpelsesmidler og visse anvendelser af
genetisk modificerede organismer.

Miljøstyrelsen betjener minister, regering og Folketing ved at forberede og administrere
lovgivningen på disse områder. Hovedparten af styrelsens lovgivning retter sig mod
virksomheder og produkter og administreres af kommuner, regioner og andre
ressortmyndigheder. Styrelsen varetager endvidere godkendelse og tilsyn med en række
virksomhedskategorier og produkttyper.
For at sikre erhvervslivet bedst mulige konkurrencevilkår fokuserer Miljøstyrelsen i 2016
på generel regelforenkling og på transparens ved gennemførelse af ny regulering, der
implementerer EU-retlige forpligtelser. I forbindelse med Miljøstyrelsen udkast til love
og bekendtgørelser, gøres der rede for, om reguleringen overimplementerer EU-retlige
forpligtelser, og hvad konsekvenserne er, herunder de erhvervsøkonomiske konsekvenser.
Endvidere sikrer Miljøstyrelsen, at der løbende udsendes lovbekendtgørelser og
hovedbekendtgørelser, således at regelgrundlaget fremstår overskueligt og klart for
borgere og virksomheder mv.
Styrelsen arbejder desuden med markedsorienterede og ikke-regulatoriske instrumenter
og virkemidler, herunder offentlig/privat samarbejde vedr. bl.a. resource-effektiv og
miljøvenlig teknologi, grønne indkøb, miljømærker mm.
Omdrejningspunktet for Miljøstyrelsens arbejde er en balance mellem beskyttelsen af
natur og miljø, menneskers sundhed, samfundsudviklingen og virksomhedernes
udviklingsmuligheder. Miljøstyrelsen arbejder for, at samfunds- og erhvervsudviklingen
kan ske uden uacceptable påvirkninger af menneskers sundhed, miljøet og naturen og
med den mest mulige genanvendelse af ressourcer.
Styrelsen fokuserer på samarbejde, åbenhed, dialog og innovation. Erfarings- og
ideudvikling med erhvervsliv, vidensinstitutioner og forbrugere er derfor helt centrale
elementer i styrelsens arbejde. Det er vores mål, at virksomheder ser os som en attraktiv
og lydhør myndighed og samarbejdspartner, og at borgerne oplever os som en relevant og
troværdig kilde til information og handlingsorienterede anvisninger, der gør det lettere at
navigere og træffe miljø- og sundhedsmæssige valg i hverdagen.
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3. Miljøstyrelsens strategiske
fokusområder

Miljøstyrelsens bidrag til udmøntning af regeringsgrundlaget falder indenfor 4 strategiske
fokusområder:
1. Vækstorientering af virksomhedernes rammevilkår på miljøområdet.
2. Borgernær miljø- og forbrugerbeskyttelse.
3. Fremtidssikret naturressourceforvaltning.
4. Koncernfælles administrative mål
Disse fokusområder med underliggende indsatser og initiativer er kort beskrevet
nedenfor. For hvert fokusområde er der opstillet resultatmål for 2016 i afsnit 5.
1. Vækstorientering af virksomhedernes rammevilkår på miljøområdet
Miljøreguleringen af industri og landbrug er i dag veludviklet, men også omfattende, da
den er udviklet over mange år i lyset af den erhvervsmæssige og teknologiske udvikling,
der samtidigt har fundet sted, herunder indarbejdelse af miljøhensyn og -standarder hos
danske virksomheder. Der er på en række områder nu behov for at gennemføre
forenklinger, saneringer og effektiviseringer, som nedbryder barrierer for vækst og fjerner
miljømæssigt unødige byrder for virksomhederne. Desuden er der på enkelte områder
behov for bedre støtte til især mindre og nye virksomheder i relation til viden om og
overholdelse af ny og eksisterende miljøregulering. Indenfor dette fokusområde forventer
styrelsen i 2016 følgende indsatser og initiativer:
-

Opfølgning på fødevare- og landbrugspakken.
Implementering af servicemål for sagsbehandlingstider.
Aktivt bidrag til færdiggørelse af forhandlingen af NEC-direktivet.
Fortsat styrket samarbejde med danske virksomheder og brancher om dansk
indflydelse på BREF-arbejdet.
Styrket BREF-indsats for fastlæggelse af BAT-konklusioner af betydning for
dansk industri og landbrug.
Fremførelse af danske synspunkter ved forhandlinger om fremtidens miljøkrav
(BAT-krav) i EU efter proaktiv inddragelse af danske virksomheder og
organisationer.

2. Borgernær miljø- og forbrugerbeskyttelse
Borgernes miljø handler i Miljøstyrelsens regi især om luft og grund/drikkevand samt
jordforurening. De mulige påvirkninger fra kosmetik, elektronik og mange andre typer
forbrugerprodukter skal strategisk sikres gennem en relevant, risikobaseret regulering.
Reguleringen skal balancere et grundlæggende, generelt, EU-baseret beskyttelsesniveau
på områder, som er udenfor den enkeltes indflydelse, med fastholdelse af og støtte til et
informeret frit forbrugsvalg for den enkelte.
Blandt indsatsområderne for MST i 2016 på dette område forventes bl.a.:
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-

Idriftsættelse af synergi-indsatser på kemikalieområdet i FVST og MST.
Ren-Luft pakke: Udmøntning af besluttede initiativer, herunder bl.a. ift.
brændeovne, dieselbiler-EU-testprocedurer, håndhævelse ift. skibsfart.
Fortsat madspildsindsats i samarbejde med FVST.
Forbrugervejledning på nettet – ”miljøvejviseren” – fortsættes med fokus på det
nemme valg.

3. Fremtidssikret naturressourceforvaltning
Der er både på EU-plan og nationalt fokus på at fjerne barrierer for de erhvervsmæssige
muligheder i en øget genanvendelse af materialer gennem justeringer i
affaldsreguleringen. Markedet for sekundære råstoffer er i udvikling, og der er opbakning
og interesse både i erhvervslivet og i husholdningerne til bedre muligheder for at
genudnytte materialer og produkter. I 2016 fortsættes opfølgning og implementering af
ressourcestrategi I og II indenfor de af regeringen udstukne rammer.
Når det gælder en anden dansk nøgleressource, grundvandet, er Pesticidstrategien netop
forlænget med et år, til og med 2016, og i 2016 forventer MST at skulle forberede aftale
om en ny fortsættende pesticidindsats. Indsatserne i 2016 vil bl.a. være:
-

EU’s cirkulære økonomipakke – revision af affaldsdirektiver, styrkelse af marked
og erhvervsmuligheder i genanvendelse (sekundære råstoffer).
Fortsat implementering af Ressourcestrategi I og II.
Forberedelse af ny pesticidindsats koordineret med NAER, FVST og NST samt
opfølgning på internationalt review af pesticidgodkendelser.
Udmøntning af synergipotentiale ift. NAER (pesticider, bioøkonomi) og FVST
(madspild).

4. Koncernfælles administrative mål
Miljøstyrelsen vil derudover implementere de fælles strategiske indsatser der gælder og
fremover besluttes i Miljø og fødevareministeriet. I 2016 er der mål vedr.
-

Prognosepræcision på drift.
Sygefravær.
Rettidighed i sager til departementet.
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4. Påtegning

Resultatkontrakten indgås mellem Miljøstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriets
departement og gælder for året 2016. Resultatkontrakten udgør en del af den samlede
mål- og resultatstyring i Miljø- og Fødevareministeriet.

Status på resultatopfyldelsen og hermed forbundet ressourceforbrug skal rapporteres til
departementet og koncernledelsen kvartalsvis 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 i resultatkontrakten skal rapporteres i styrelsens årsrapport.
Direktøren har ansvaret for overholdelse og rapportering af resultatkontrakten.
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5. Strategiske mål og succeskriterier for 2016
Kvartalsvise milepæle
Vægt
i%

Nr.

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Kobling til
Hvordan måles
Finanslovsmål
graden af
(1=Sundt og sikkert
målopfyldelse ved
miljø, 2=Grønt
årets udgang?
Måltype
erhvervsliv,
(her angives
(E=Effekt,
3=Bæredygtig
hvordan graden af
A=Aktivitet,
udnyttelse af
målopfyldelse
P=Produktivitet
ressourcerne og
konkret opgøres
, K=Kvalitet)
4=Ministerieopgave
ved årets udgang
r betjening af
på en skala fra 0minister, regering
100 procent.
og Folketing)

Vækstorientering af virksomhedernes
rammevilkår på miljøområdet
1

Mål: Ved behandling af ansøgninger om godkendelse
af biocider (EU godkendelser og nationale
godkendelser under forordningen) overholder 80 %
af sagerne sagsbehandlingstiderne på mellem 95 og
395 dage i 2016, afhængig af sagstype.

7%

60 % af de afgjorte
sager i 1. halvår har
overholdt
sagsbehandlingstiden
(Hvis der kun er 3
sager, så er kun 1
forsinket).

80 % af de afgjorte
sager har overholdt
sagsbehandlingstide
rne.

2

Mål: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid af
miljøgodkendelser må maksimalt være 224 dage i
2016. Det vil opfylde kravet i Vækstpakken fra juni
2014 om en reduktion på 20 pct. i
sagsbehandlingstiderne fra 2012, hvor gennemsnittet
var 280 dage.

7%

Målet er principielt det
samme uanset hvornår
det opgøres. Det giver
gradvis mening at
opgøre det, som tiden
går fra 1. jan 2016.

Målet er principielt
det samme uanset
hvornår det opgøres.
Det giver gradvis
mening at opgøre det,
som tiden går fra 1.
jan 2016.

10 %

[Milepæle fastlægges i
første kvartal 2016]

[Milepæle fastlægges i [Milepæle fastlægges i
første kvartal 2016]
første kvartal 2016]

Målet er principielt det
samme uanset hvornår
det opgøres. Det giver
gradvis mening at
opgøre det, som tiden
går fra 1. jan 2016.

I 2015 var målet 266 dage.
Målet vil samtidig være en indikator for en succesfyld
udflytning af enheden Virksomheder til Slagelse.

3

Mål: Udmøntning af fødevare- og landbrugspakken.

Sagsbehandlingstide
n beregnes som den
tid, Miljøstyrelsen
har til at afgøre
sagen, efter den er
fuldt oplyst og
fraregnet eksternes
tidsforbrug. Kun
sager, hvor
Miljøstyrelsen har
hovedansvaret for
selve vurderingen,
medregnes i
opgørelsen.
Gennemsnittet af
Graden af
meddelte
målopfyldelse er 100
miljøgodkendelser i % ved en
indeværende år
gennemsnitlig
(ansøgt i 2016 og
sagsbehandlingstid
omfattet af
på 224 dage og den
reduktionsmålet), er falder proportionalt
224 dage eller
således, at
mindre.
målopfyldelsen er 0
pct., hvis den
gennemsnitlige
sagsbehandlingstids
er 280 dage eller
længere.
[Milepæle
fastlægges i første
kvartal 2016]

p

1

P

2

A

2
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Borgernær miljø- og forbrugerbeskyttelse
4

Mål: Luften i Danmark skal være renere. I 2016
gennemføres en række initiativer mhp. at udmønte
luftpakken. Konkret indebærer dette, at
skrotningsordningen for brændeovne er udmøntet, at
projektet om SCR-katalysatorer er fuldt
implementeret samt at håndhævelse af svovlregler er
effektiv.

7%

5

Mål: En lang række problematiske kemikalier findes
i såvel forbrugerprodukter som i fødevarer. På den
baggrund udvikler Miljøstyrelsen med input fra
Fødevarestyrelsen en strategi for en koordineret og
styrket forbrugerinformation om kemi i både
fødevarer og forbrugerprodukter.

7%

6

Miljøstyrelsen arbejder i EU-regi for, at mennesker og
miljø ikke skades af farlige kemikalier.

7%

Fire danske
stofvurderinger er
indsendt til ECHA
inden for 31. marts
2016.

Der er skrevet
kontrakt med ECHA
om opstart af to nye
danske
stofvurderinger.

7%

Struktur for
Miljøvejviseren er
fastlagt.

Miljøstyrelsen følger
udviklingen i
omsætningen af
miljømærker tæt på
trimestermøder med
Miljømærkning
Danmark.

Mål: I 2016 er målet, at der inden for tidsfristen
indsendes fire danske REACH-stofvurderinger til
ECHA, at der opstartes to nye stofvurderinger og at
der er lavet review af alle ECHA beslutningsudkast,
der omhandler hormonforstyrrende effekter.

SCR-projektet er
fuldt
implementeret.
Informationskampa
gne om skrotning er
fuldt udfoldet. Task
Force har besluttet
administrationsgru
ndlag for
svovlhåndhævelse.

Evaluering af
informationskampa
gne for
skrotningsordning
er gennemført.

Evaluering af SCRprojekt er gennemført.

Udkast til strategi
foreligger.

Godkendt strategi
foreligger.

Skrotningsordning
gennemført (ca.
21.000
brændeovne er alt i
alt skrottet),
evaluering af
skrotningsordning
igangsat, og
endelige svovltal
for 2015 fra Anholt
viser markant fald
på mindst 50 % i
svovlkoncentration
en ift. 2014.

SCR-projektet
vægter 25 %,
brændeovnsindsats
vægter 50 % og fald i
svovlkoncentratione
n fra skibe vægter 25
%.

A og E

1

Målet er 100 %
opfyldt hvis
direktionsgodkendt
strategi foreligger, 50
% hvis udkast til
strategi foreligger.

A

1

Målet er 100 %
opfyldt hvis de fire
danske
stofvurderinger er
indsendt inden for
fristen, der er skrevet
kontrakt for to nye
stofvurderinger og
Der er lavet review der er lavet review af
af alle ECHA
alle ECHA
beslutningsudkast beslutningsudkast
der omhandler
for
hormonforstyrrend hormonforstyrrende
e effekter og
effekter. Hvert af de
indsendt
tre delmål udgør 33
kommentarer til
pct. i målopfyldesen.
dem, der er
relevante.

A

1

Miljøstyrelsen
følger udviklingen i
omsætningen af
miljømærker tæt
på trimestermøder
med
Miljømærkning
Danmark. Nyt
koncept for
miljøindikatorer er
udviklet. Mindst
10.000 unikke
besøgende har
besøgt portalen
inden udgangen af
2016.

A

1

Udkast til
beslutninger for to
danske
stofvurderinger er
vedtaget i
medlemsstatskomiteen.

Fremtidssikret naturressourceforvaltning
7

Det er nemmere for borgere og offentlige indkøbere
at træffe et grønt valg i hverdagen på et oplyst
grundlag.
Mål: Portalen ”Miljøvejviseren” er lanceret,
omsætningen af miljømærkede produkter er steget til
7,0 mia. kr. i 2016 fra ca. 6,4 mia. kr. i 2014, og et nyt
koncept for opdaterede miljøindikatorer er udviklet.

Miljøvejviseren lanceres.
Miljøstyrelsen følger
udviklingen i
omsætningen af
miljømærker tæt på
trimestermøder med
Miljømærkning
Danmark.

Lancering af færdig
portal senest i 3.
kvartal, udvikling af
koncept for
indikatorer og
omsætning af
miljømærkede
produkter på mindst
7,0 mia. kr.: 100 %.
Lancering af færdig
portal senest i 4.
kvartal og
omsætning af
miljømærkede
produkter på mindst
6,5 mia. kr.: 60 %.
Portal ikke lanceret
inden udgangen af
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2016 og omsætning
af miljømærkede
produkter under 6,5
mia. kr.: 0 %.
8

Miljøstyrelsen leverer fagligt og velkoordineret
indspil til dansk holdning forud for og under
forhandlingerne af EU’s pakke om cirkulær økonomi,
herunder affaldsdirektiverne, mhp at varetage danske
interesser.

7%

Mål: Der er særlig fokus på at fremme danske
prioriteter, herunder produktpolitikken, markedet for
sekundære materialer og ambitiøse, men realistiske
mål for genanvendelse.

9

Pulje til implementering af ressourcestrategien
(Kommunepuljen) støtter kommunalt forankrede
projekter, der gennem ny viden og/eller erfaringer
understøtter ressourcestrategiens forventede effekter
om øget genanvendelse.

Fagligt og
velkoordineret
indspil til dansk
holdning leveret til
departementet efter
behov forud for
rådsmøder i
konkurrencerådet
og miljørådet.
Deltagelse i
forhandlinger i
arbejdsgruppe efter
behov.

Fagligt og
velkoordineret
indspil til dansk
holdning leveret til
dep forud for
miljørådsmødet d.
20. juni. Deltagelse i
forhandlinger i
arbejdsgruppe efter
behov.

Der foretages en
kvartalsmæssig
vurdering og på den
baggrund en samlet
vurdering ultimo
året.

A

2

7%

Der udsendes et
Analysen igangsættes.
spørgeskema til alle
kommuner, der har
modtaget støtte i
perioden 2014-2015.

Analysen er
afsluttet.

Målet er 100 %
opfyldt, hvis 75 % af
de kommuner, der
har modtaget støtte
oplyser, at tilskuddet
har haft en positiv
effekt på
genanvendelsen.

E

3

Mål: Målet er, at 75 % af de kommuner, der har
modtaget støtte, vurderer, at tilskuddet vil få en
positiv effekt på genanvendelsen i kommunen.
10

Mål: Som led i affaldsforebyggelsesindsatsen
etableres en tilskudsordning for madspild, som kan
give tilskud til konkrete projekter, som mindsker
madspild.

5%

Etablering af
Der er givet tilskud til to
administrationsgrun projekter.
dlag for
tilskudsordning.

Alle midlerne i
ordningen er
tildelt.

Målet er 100 %
opfyldt, hvis alle
midlerne i puljen er
tildelt. Målet er 75
pct. opfyldt, hvis
ordningen er
oprettet, og der er
udbetalt midler men
ikke alle midler.
Målet er 50 pct.
opfyldt, hvis det
juridiske grundlag
for ordningen er
etableret.

A

2,3

11

Overholdelse af sagsbehandlingstiden for nye sager
og fornyelser af sprøjtemidler er med til at sikre en
mindre belastning af miljø og sundhed.

7%

60 % af de afgjorte
sager i 1. halvår har
overholdt
sagsbehandlingstide
n. (Hvis der kun er 3
sager, så er kun 1
forsinket)

90% af de afgjorte
sager i har
overholdt
sagsbehandlingstid
en.

Ved opgørelse af
sagerne.
Sagsbehandlingstide
n beregnes som den
tid Miljøstyrelsen
har til at afgøre
sagen, efter den er
fuldt oplyst og
fraregnet eksternes
tidsforbrug. Kun
sager hvor
Miljøstyrelsen har
hovedansvaret for
selve vurderingen
medregnes i
opgørelsen.

P

1

Mål: Ved behandling af gebyrfinansierede
ansøgninger for 1. landsgodkendelser på
pesticidområdet om nye sprøjtemidler og fornyelser
af eksisterende godkendelser overholder 90 % af
sagerne sagsbehandlingstiden i 2016.
Sagsbehandlingstiden er 9 mdr. for nye fornyelser, 12
mdr. for nye ansøgninger og 2 år for ældre fornyelser
indsendt før 1.12.2015.
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12

Mål: Miljøstyrelsen udarbejder udkast til aftale om
ny sprøjtemiddelstrategi.

7%

Miljøstyrelsen
fremsender
direktionsgodkendt
udkast til aftale om
ny sprøjtemiddelstrategi.

Målet er 100 %
opfyldt, hvis et
godkendt udkast er
fremsendt til
Departementet inden
udgangen af 2016.

A

1

Koncernfælles administrative mål
13

Prognosepræcision - drift

5%

Maksimalt +/- 8 %
afvigelse fra
grundbudgettet

Maksimalt +/- 8 %
afvigelse fra
udgiftsopfølgning 1

Maksimalt +/- 8 %
afvigelse fra
udgiftsopfølgning 2

Maksimalt +/- 8 % I 2014 var den
afvigelse fra
gennemsnitlige
udgiftsopfølgning 3 afvigelse pr. kvartal
på driftskonti i
Miljø- og
Fødevareministeriet
10,62 pct.

5%

Målet opgøres
kvartalsvist.

Målet opgøres
kvartalsvist.

Målet opgøres
kvartalsvist.

Målet opgøres
kvartalsvist.

Mål: Der må maksimalt være en gennemsnitlig
nettoafvigelse på 8 pct. pr. kvartal på institutionens
driftskonto i forhold til den senest indmeldte
prognose for samme periode.
14

Sygefravær

Opgørelsesmetode:
Fraværsdata hentes i
ISOLA.

Mål: Sygefraværet i Miljøstyrelsen må ikke stige i
forhold til niveauet i 2015 svarende til 6,8 dage per
medarbejder for Miljøstyrelsen.

Der opgøres på
rullende år fra senest
tilgængelige kvartal.
Sygefraværsårsager
som medtages er: Egen
sygdom, arbejdsskade,
delvist nedsat sygdom
Langtidssygdom
medtages.
Ansatte i socialt kapital
(fleksjob) medtages
også.
Fraværstal opgøres på
institutionsniveau
(hovedkonto).

15

Rettidighed i minister- og departementsbetjening.

5%

Mål: Rettidighed i minister- og
departementsbetjening
Der skal i 2016 være fristoverholdelse i minimum 80
pct. af institutionernes svar på departementets
bestillinger. Målet opgøres kvartalsvist.
Sum af %-point

Målet opgøres
kvartalsvist.

Målet opgøres
kvartalsvist.

Målet opgøres
kvartalsvist.

Målet opgøres
kvartalsvist.

Målet tager
udgangspunkt i
opgørelserne fra
Miljøministeriets
forsøgsperiode i
2015, som viste at 74
pct. af sagerne i 1.
kvartal 2015
overholdt fristen.

100 %

Miljøstyrelsens resultatkontrakt for 2016
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