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1. Miljøministeriet 

Miljøministeriet består af departementet, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Danmarks Miljøpor-

tal. Der udarbejdes ikke mål- og resultatplaner mellem departementet og Danmarks Miljøportal. 

 

Miljøministeriet har til formål at skabe rammerne for en miljøpolitik, der beskytter og udvikler 

miljø på et fagligt solidt grundlag, en forsvarlig forvaltning af natur, skov og kystlinje. Miljømini-

steriet giver regeringen grundlag for en fremsynet og balanceret miljøpolitik, samt sikrer en ef-

fektiv forvaltning. Miljøministeriet agerer som én koncern, der sikrer helhedstænkning og fagligt 

funderet rådgivning. Miljøministeriet er en værdsat samarbejdspartner for myndigheder og inte-

ressenter. 

 

Mål- og resultatplaner på Miljøministeriets område udarbejdes i 2022 inden for rammen af et 

politisk og organisatorisk hovedspor. 

 

For det politiske spor tager alle mål- og resultatplanerne udgangspunkt i regeringens målsæt-

ninger for den politiske udvikling på den respektive styrelses område. Her står den grønne om-

stilling med ambitiøse mål for klima, miljø og natur centralt. 

 

For det organisatoriske spor vil der være fokus på fortsat at sikre høj grad af compliance og 

retssikkerhed i forvaltningen. Der er ligeledes fokus på at udnytte de mange muligheder i digi-

taliseringen til at sikre højere effektivitet og mere bruger- og kundevenlige løsninger, ligesom et 

styrket bruger- og kundefokus i sig selv står højt på dagsordenen.  

 

Der er tidligere fastsat fire koncernfælles fokusområder (troværdighed; samfundsnytte; moderne 

forvaltning; attraktiv arbejdsplads). De fire fokusområder fastholdes i 2022 og udgør fortsat en 

del af den strategiske retning for mål- og resultatplanerne i 2022. 
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2. Introduktion til 
Miljøstyrelsen 

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Der er ansat ca. 950 medarbejdere i styrelsen, som 

er organiseret i 23 enheder med kontorer i Aalborg, Fussingø, Aarhus, Herning, Vejen, Sollerup, 

Nykøbing Falster, Slagelse, Græsted og med hovedkontor i Odense.  

 

Miljøstyrelsen er national myndighed på miljø- og naturområdet og administrerer dele af Miljø-

ministeriets lovgivning og den hertil knyttede EU-lovgivning med et mål om at balancere hensy-

net til både beskyttelsen og benyttelsen af vores natur og miljø. 

 

Miljøstyrelsen har en bred kontaktflade til bl.a. borgere, virksomheder, kommuner, brancheor-

ganisationer og andre myndigheder på miljøområdet. Det gælder også internationalt, hvor Mil-

jøstyrelsen deler nationale erfaringer og samarbejder på en række områder - fra konventioner 

til myndighedssamarbejde og eksportfremme. 

 

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

 

 Beskyttelse og bæredygtig benyttelse af land og vand 

 Grøn produktion og sikker kemi 

 Fremtidssikret naturforvaltning 

 Øget viden gennem vand- og naturovervågning 

 

I regi af det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) gennemfører 

styrelsens endvidere miljø- og naturovervågning som led i opfyldelsen af Danmarks direktivfor-

pligtelser fra EU.  

 

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 beskyt-

telse af havmiljøet, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, lov om forurenet jord, skovlo-

ven, jagt- og vildtforvaltningsloven, naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven, vandløbsloven, lov 

om vandplanlægning, råstofloven og loven om vandplanlægning.  

 

Desuden forestår Miljøstyrelsen administrationen af en række EU-forordninger og direktiver, 

herunder REACH-forordningen, pesticidforordningen, biocidforordning, IE-direktivet, affaldsdi-

rektiver, kosmetikforordningen, naturbeskyttelsesdirektiverne samt Natura 2000-planerne og 

vandrammedirektivet via vandområdeplanerne. Der ydes endvidere tilskud til en række kommu-

nale indsatser på områderne.  
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3. Miljøstyrelsens flerårige 
strategiske målbillede 

Miljøstyrelsens mission er at forvalte Danmarks natur og miljø, så danskerne har rent vand, 

indånder ren luft, bevæger sig rundt i en rig natur og bruger og genanvender sikre produkter. 

Desuden skal styrelsen understøtte grøn produktion både i Danmark, men også internationalt 

gennem myndighedssamarbejder og understøttelse af grøn eksport.  

 

Med udgangspunkt i strategien ”Velfærd fra midten” og målet om at sikre det bedst mulige grund-

lag for regulering og politikinitiativer på miljøområdet vil styrelsen i 2022 arbejde med nedenstå-

ende ti strategiske indsatsområder. Indsatsområderne er inddelt i hhv. et politisk og organisato-

risk hovedspor. 

 

Politiske indsatsområder 

I det politiske hovedspor vil Miljøstyrelsens fokus i 2022 være at bidrage til regeringens 2030 

plan – ”Køreplan for et grønt Danmark”. Det betyder bl.a., at styrelsen vil have fokus på arbejdet 

med klimatilpasning, og de indsatser, som forbedrer kvaliteten af vandmiljøet, sikrer en rigere 

natur og styrker biodiversiteten, jf. EU's biodiversitetsstrategi. Det skal bl.a. ske igennem ud-

møntning af dele af aftalen om natur- og biodiversitetspakken og udarbejdelse af nye vandplaner 

og Natura 2000-planer for den kommende planperiode. Samtidig vil Miljøstyrelsen fortsat un-

derstøtte udviklingen af nye teknologier, der styrker den grønne omstilling, brugen af grønne 

indkøb, og som letter belastningen af miljøet. Endeligt vil styrelsen naturligvis bidrage til rege-

ringens mål om at reducere Danmarks samlede CO2 udledning med 70 pct. inden 2030. Derved 

bliver de vigtigste initiativer for Miljøstyrelsen i 2022:  

 

 Styrket cirkulær økonomi og styrket grønne indkøb. Implementering af regeringens mål 

om en grøn affaldssektor, cirkulær økonomi og mere genanvendelse skal bidrage til reduktio-

nen af den samlede CO2 udledning. I forbindelse med implementering af regeringens strategi 

for grønne offentlige indkøb vil styrelsen også fortsætte med at styrke den aktørdrevne indsats 

gennem netværk som Partnerskaber for Offentlig Grønne Indkøb og Forum for Bæredygtig 

Indkøb for at sikre mere miljø- og klimavenlige indkøb. 

 

 Klimatilpasning og klima. Miljøstyrelsen er en central bidragsyder i arbejdet med regerin-

gens kommende Nationale Handlingsplan for Klimatilpasning, herunder også den politiske 

forhandlingsproces og efterfølgende implementering. Miljøstyrelsen afslutter pilotordningen 

om helhedsplanlægning (fase 2) og bidrager med løsningsforslag bl.a. på udfordringer med 

terrænnært grundvand samt sikrer yderligere udtagning af lavbundsjorde, som skal bidrage til 

klimagas reduktion. Endelig skal tilskudsordningen MUDP bidrage til at udvikle løsninger in-

den for både klimatilpasning og klimagasreduktion.  

 

 Sikring af rent vand. Hovedprioriteten for at styrke sikkerheden af danskernes drikkevand, 

bliver at sikre implementering af den nye sprøjtemiddelstrategi 2022-2027, samt følge op på 

ministeriets kortlægning af udfordringerne for det danske drikkevand, som forventes afsluttet 

i 1. halvår 2022 og iværksættelse af initiativerne i finanslovsaftalen om en drikkevandsfond. 

Aftalen om kommunernes gennemgang og risikovurdering af alle boringsnært beskyttelses-

område (BNBO) skal evalueres, og styrelsen gennemfører den sidste massescreening af 

grundvandsboringer for pesticider. I 2022 gennemføres høringen og vedtagelsen af Vandom-

rådeplan III, ligesom implementering af landbrugsaftalen tager sin begyndelse. Miljøstyrelsen 
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er ansvarlig for den faglige understøttelse af begge processer. Gennemførelse af overvåg-

ningsprogrammet og en række IMP-projekter under havstrategien bliver også en prioritet i 

2022.  

 

 Bidrag til en rig natur. I arbejdet med at sikre en bedre og rigere natur vil indsatser både på 

land og i havet med henblik på at styrke biodiversiteten fortsat være et hovedfokus i 2022. 

Miljøstyrelsen vil bidrage med faglige indspil og myndighedsopgaver i forhold til naturnatio-

nalparker, urørt skov og en ny strategi for forvaltning af truede og rødlistede arter, som udgør 

en del af natur- og biodiversitetspakken. I 2022 vil Miljøstyrelsen desuden have fokus på fær-

diggørelsen af Natura-2000-planerne, som fastlægger mål og indsatser for den kommende 6-

årige planperiode for Natura 2000-områderne på land og på havet. Endvidere gennemfører 

styrelsen initiativer for at styrke naturværdierne i havet samt udarbejder faglige bidrag til op-

fyldelse af EU-mål om beskyttede områder og EU-mål om forbedring af arter og habitater som 

opfølgning på EU´s Biodiversitetsstrategi.  

 

 Mindre forurening i hverdagen. For at sikre danskerne renere luft, rent drikkevand og ad-

gang til produkter fri for problematiske kemikalier bliver et hovedmål at starte implementering 

af den ny kemikalie- og biocidindsats samt pesticidstrategi. Samtidig skal der arbejdes på at 

forbedre luftkvaliteten og mindske støjen i de større byer – bl.a. gennem besluttede tiltag om-

handlende miljøzoner og brændeovne.  

 

 Styrket grøn myndighedsbetjening. Miljøstyrelsen har gennem en årrække oplevet en vok-

sende sagsmængde på miljøvurderingsområdet primært som følge af den grønne omstilling 

af energiforsyningen og nye infrastrukturprojekter. Med Aftale om finansloven for 2022 er der 

afsat 11 mio. kr. i 2022 til den grønne myndighedsbetjening i Miljøstyrelsen. Styrkelsen vil 

blive udmøntet til flere faglige ressourcer på miljøvurderingsområdet, styrket projektstyring på 

området, flere kvalitetstjek på de største sager og øget vejledning og kommunikation med 

bygherrer og rådgivere mv.  

 

Organisatoriske indsatsområder 

I det organisatoriske hovedspor vil arbejdet med at opretholde og udvikle en moderne og sikker 

forvaltning være det overordnede fokus. Det vil blive understøttet af følgende initiativer:  

 

 Udvikling af forvaltningskulturen. Styrelsen vil fortsætte initiativet om en sikker og effektiv 

forvaltning fra 2021 ved fortsat at udvikle og styrke sin interne forvaltningspraksis. Det skal 

bl.a. ske ved at videreføre den interne kontrolindsats, der blev iværksat i 2021. Samtidig er 

der fortsat brug for at arbejde videre med konklusionerne fra Forvaltningsanalyse 1.0 fra 2020, 

hvor der på tværs af styrelsens forvaltningsaktiviteter blev kortlagt ca. 245 særskilte forvalt-

ningsprocesser. Herudover er der brug for at fortsætte eftersynet af styrelsens ekstern rettede 

vejledninger i regi af Forvaltningsanalyse 2.0. For at understøtte en bedre, sikrere og mere 

ensartet forvaltning på tværs af styrelsens sagsområder, vil Miljøstyrelsen desuden fortsætte 

med sit mål om at effektivisere og modernisere styrelsen gennem en systematisk digitalisering 

af myndighedsopgaverne. 

 

 Digital omstilling og innovation. Som en del af styrelsens digitale omstilling og innovation 

vil Miljøstyrelsen have fokus på det videre arbejde med digital naturovervågning i forhold til 

overvågning og kortlægning af særlig værdifuld skov i private skove. Desuden vil det digitale 

grundlag for arealforvaltning til brug for bl.a. udtagning af kulstofrige lavbundsjorder være i 

fokus. En fortsat effektivisering og modernisering af NOVANA-programmet, som er en hjør-

nesten i dataindsamlingsindsatsen, vil også i 2022 være et centralt mål. Det langsigtede mål 

er mere dækkende data tæt på realtid og hyppigere rapportering af data for natur, miljø, grund-

vand og klima. Formidling af data af høj kvalitet skal styrke forvaltningsgrundlaget og kunne 

nyttiggøres i andre sammenhænge af borgere, virksomheder og myndigheder til andre formål, 
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herunder klimatilpasning. Endvidere skal modernisering ved brug af ny teknologi bidrage til at 

effektivisere arbejdet med indsamling og udstilling af bl.a. overvågningsdata. 

 

 Kunde- og brugerorienteret forvaltning. For at understøtte den gode forvaltning, vil Miljø-

styrelsen sætte kundernes og brugernes behov i centrum. Styrelsen vil fortsætte med at 

spørge vores interessenter og borgere om deres feedback, erfaringer, idéer og data – f.eks. 

via www.arter.dk og i forbindelse med kundetilfredshedsmålinger. Styrelsen har desuden et 

mål om at blive porten til den bedste viden på natur- og miljøområdet samt at bringe sin viden 

i spil for eksterne brugere, herunder via den nye miljøtilstandsportal. Endelig vil styrelsens 

arbejde med digitalisering af fagprocesser bidrage til en hurtig og effektiv sagsbehandling til 

gavn for borgere, interessenter og styrelsens medarbejdere. 

 

 Attraktiv arbejdsplads. For at sikre introduktion samt fastholdelse af nyansatte medarbej-

dere, er der medio 2021 implementeret et digitalt onboardingprogram, der skal bidrage til at 

nyansatte lærer Miljøstyrelsen og vores forvaltningsmæssige rammer at kende, så de bliver 

klædt på til deres rolle som embedsmænd. En aktiv fastholdelsesindsats vil derudover med-

virke til at begrænse videnstab. Styrelsen vil med en styrket onboarding- og fastholdelsesind-

sats sikre og synliggøre karriereveje og intern mobilitet mv., herunder kompetenceudvikling 

af såvel medarbejdere som chefer. Styrelsen ønsker også at omsætte de indhentede erfarin-

ger fra Corona-krisen i 2020 og 2021 angående fleksible arbejdspladsrutiner, produktivitet og 

omstillingsparathed til gode og fleksible arbejdslivsrammer for både eksisterende og kom-

mende medarbejdere i form af 3-2 modellen. 

 

 Omstillingsparat organisation. 2022 er et overgangsår for NOVANA-programmet, inden 

den ny programperiode for NOVANA 2023-2027 træder i kraft 1. januar 2023. Det ny program 

skal planlægges med relevante samarbejdsparter og besluttes i 2022 på baggrund af den 

igangværende programanalyse, som ventes afsluttet i starten af 2022. Programanalysen skal 

belyse, dels hvilke krav der gælder til overvågningsprogrammet, og dels hvilke nye teknologier 

der kan bidrage til at effektivisere og fremtidssikre overvågningen.  

http://www.arter.dk/
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4. Påtegning 

Mål- og resultatplanen indgås mellem Miljøstyrelsen og Miljøministeriets departement og gælder 

for året 2022. Mål- og resultatplanen udgør en del af den samlede mål- og resultatstyring i Mil-

jøministeriet. 

 

Status på resultatopfyldelsen skal rapporteres til departementet og koncernledelsen i kvartals-

rapporterne, eller når departementet i øvrigt anmoder herom. Departementet kontrollerer målop-

fyldelse og kvalitet i afrapporteringen og melder tilbage til styrelsen med korrektionen, hvis det 

vurderes nødvendigt. Den endelige resultatopfyldelse rapporteres i styrelsens årsrapport. 

 

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

 

 

 

 

København, d.     /     2021    Odense, d.     /     2021 

 

 

 

_______________________   _______________________ 

Departementschef Henrik Studsgaard  Direktør Lars Hindkjær 

Departementet    Miljøstyrelsen 

B004381
Departementschef

B004381
Maskinskrevet tekst
17

B004381
Maskinskrevet tekst
12  

b120430
Stempel
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5. Mål 

Med udgangspunkt i Miljøstyrelsens strategiske retning, herunder Miljøstyrelsens flerårige 

strategiske målbillede, formuleres der følgende mål inden for det politiske og organisatoriske 

hovedspor. I nedenstående tabel er det markeret, hvilket respektivt hovedspor målet bidrager 

til. Et mål kan bidrage til flere spor. 

 

 Vægt-

ning 

(pct.) 

Poli-

tisk 

hoved-

spor 

Organisatorisk hovedspor 

 

Effektiv 
sagsbe-
handling og 
velfunge-
rende over-
vågning  

 

Solidt fag-
ligt videns 
grundlag  

 

Under-
støttelse 
af interes-
senternes 
efterle-
velse  

 

Velfunge-
rende og 
moderne 
forvalt-
ningssty-
relse  

 

Mål 1 

Styrket cirkulær økonomi og 

grønne indkøb 

10 X  X X  

Mål 2 

Bidrag til udarbejdelse af natio-

nal klimatilpasningsplan og til im-

plementering af klimahandlings-

plan 

15    X   

Mål 3 

Sikring af rent vand og vandmiljø 

10 X X X X  

Mål 4 

Bidrag til at sikre en rig natur 

15 X X X X  

Mål 5 

Mindre forurening i hverdagen 

10 X X X   

Mål 6 

Udvikling af forvaltningskulturen 

10  X  X X 

Mål 7 

Kunde- og brugerorienteret for-

valtning 

10  X  X  

Mål 8 

Attraktiv arbejdsplads 

10     X 

Mål 9 

Omstillingsparat organisation  

10  X   X 
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Mål 1 Styrket cirkulær økonomi og grønne indkøb  Vægt: 10 pct.  

Mål 1.1 Målet er, at Miljøstyrelsen skal bidrage til implementeringsplan og eksekvering af den 

politiske løsning, der besluttes primo 2022 om udvidet producentansvar på emballage og 

oprydningsansvaret, herunder med særligt fokus på det administrative set-up og etable-

ring af et enkelt datasystem, der kan løfte både de eksisterende producentansvarsord-

ninger fra 2023 og den kommende ordning for emballage fra 2025. Målet er opfyldt, når 

der er udarbejdet en implementeringsplan to måneder efter indgåelse af en politisk aftale 

og ved efterfølgende tilfredsstillende fremdrift på de enkelte mål og milepæle.  

1.2 Målet er, at Miljøstyrelsen har udarbejdet en implementeringsplan senest to måneder 

efter indgåelse af en politisk aftale vedr. et nyt og forbedret affaldstilsyn. Målet er opyldt 

ved tilfredsstillende fremdrift på de enkelte mål og milepæle i implementeringsplanen. 

Afhængig af løsningsmodel involverer det koordinering og udvikling internt i Miljøstyrel-

sen og/eller med kommuner, herunder igangsættelse af revision af love og bekendtgø-

relser samt udarbejdelse af vejledninger mv. 

Metode  1.1 Målopfyldelse følges og afrapporteres i en overordnet styregruppe. Opstart af implemen-

tering af den politiske aftale primo 2022, herunder forankring i styregruppe og udarbej-

delse af en implementeringsplan. Der igangsættes et data-for-projekt i 1. halvår 2022, 

der har til formål at komme med en endelig anbefaling af, hvordan et opdateret affalds-

datasystem bedst indrettes. Herefter vil der i 2. halvdel af 2022 arbejdes på en model for 

tilpasning af det eksisterende affaldsdatasystem samt tilpasning af producentansvarssy-

stemet, herunder sikring af enkel dataudveksling mellem de to systemer.  

1.2 Målopfyldelse følges og afrapporteres i en overordnet styregruppe. Det er afhængig af 

løsningsmodellen, der aftales politisk, men vil i 1. halvår 2022 indebære opstart af imple-

menteringen, som indebærer overblik over og igangsættelse af nødvendige processer og 

organisering i arbejds- og styregrupper for de forskellige ændringer som følge af den 

politiske aftale. I 2. halvår vil det indebære opstart af revision af nødvendige love og be-

kendtgørelser. 

Begrundelse 1.1 Målet har til formål at sikre en korrekt og fyldestgørende direktivimplementering. 

1.2 Målet understøtter et konkret initiativ i klimaplanen, der skal sikre et nyt og forbedret af-

faldstilsyn. 

Afrapportering Målet vil blive afrapporteret kvartalsvist. Der er målopfyldelse, hvis alle kriterier er opfyldt ved 

årets udgang. De to delmål vægtes ligeligt og opgøres som enten opfyldt eller ikke opfyldt. 

 

Mål 2 Klimatilpasningsplan og klimahandlingsplan Vægt: 15 pct.  

Mål 2.1 Målet er, at Miljøstyrelsen i løbet af 1. halvår 2022 leverer faglig bidrag til departemen-

tets arbejde med færdiggørelse af den nationale klimatilpasningsplan og indgår i ned-

satte arbejdsgrupper og bidrager fagligt i den efterfølgende politiske forhandling og i 

andet halvår bidrager i implementeringsfasen. Målet er opfyldt, når Miljøstyrelsen har 

leveret på de opgaver, der indgår ved deltagelse i arbejdsgrupperne, herunder udarbej-

delse af analyser og forslag til klimatilpasningsplanen. Samt fagligt bidraget til forhand-

lingsproces og den efterfølgende implementeringsfase. 

2.2 Målet er, at Miljøstyrelsen skal levere fagligt bidrag til klimahandlingsplan vedr. skovre-

laterede tiltag som klimavirkemiddel. Målet er opfyldt, når Miljøstyrelsen har leveret på 

opgaver ifm. løbende opfølgning, dokumentation i dialog med relevante forskningsinsti-

tutioner. 

2.3 Målet er, at Miljøstyrelsen skal levere tilsagn for projekter for ca. 1700 ha udtagning af 

lavbund samt levere bidrag til arbejdet med udtagning af landbrugsjord. Målet er opfyldt, 

når Miljøstyrelsen leverer tilsagn på ca. 1700 ha. Samt fagligt bidrag til de opgaver som 

faslægges som opfølgning på aftale om grøn omstilling samt udvikling af screenings-

værktøj. 

Metode  2.1 Målopfyldelsen opgøres ved, at Miljøstyrelsen sender dokumentation for at de lokale 

bidrag er leveret. 
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2.2 Målopfyldelsen opgøres ved, at Miljøstyrelsen leverer de ønskede bidrag til departe-

mentet.  

2.3 Målopfyldelsen sker ved opgørelse i form af kort notat, hvor det fremgår, hvad status for 

udtagningsindsatsen er, herunder hvor meget der samlet udtages i klima-lavbundspro-

jekterne ift. de forudsatte mål. 

Begrundelse 2.1 Den nationale klimatilpasningsplan berører en række elementer, som Miljøstyrelsen er 

ressortmyndighed for ift. håndtering af vand og andre synergiområder. Endvidere kan 

klimatilpasningsplanen medføre nye eller ændrede opgaver til Miljøstyrelsen, såvel mid-

lertidige som permanente. 

2.2 Målet skal sikre, at udtagning af landbrugsjord sker omkostningseffektivt og under hen-

syn til andre synergier (vandmiljø, biodiversitet og klima). Hovedformålet med udtagning 

af lavbundsjord er at bidrage til reduktion af landbrugets CO2-udledning, men udtagning 

har også andre miljø- og naturformål, som det er vigtigt at inddrage.  

2.3 Udtagning af lavbundsjorde bidrager til opfyldelse af målsætningen om en 70 pct. re-

duktion i C02-udledning i 2030. 

Afrapportering Målet vil blive afrapporteret kvartalsvist. Der er målopfyldelse, hvis alle kriterier er opfyldt ved 

årets udgang. De tre delmål vægtes ligeligt og opgøres som enten opfyldt eller ikke opfyldt. 

 

Mål 3 Sikring af rent vand og vandmiljø Vægt: 10 pct.  

Mål 3.1 Målet er, at Miljøstyrelsen skal levere alle relevante bidrag til departementets udarbej-

delse af endelige vandområdeplaner for 3. planperiode i 2021-2027. Målet er opfyldt 

hvis a) alle modtagne høringsvar er behandlet inden for ultimo november, b) bidrag til 

høringsnotat i overensstemmelse med aftale med departementet, og plangrundlag er 

leveret og c) opgaver til forberedelse af genbesøget i 2024 er gennemført.  

3.2 Målet er, at Miljøstyrelsen evaluerer risikovurdering af alle de boringsnært beskyttelses-

område (BNBO) og gennemførte massescreeninger 2019-2021. Målet er opfyldt, hvis 

der foreligger en færdig evalueringsrapport inden udgangen af 4. kvartal. 

Metode  3.1 Målopfyldelsen dokumenteres ved a) udtræk fra høringsportalen b) leverancer til tiden 

jf. PID/tids- og milepælsplan udarbejdet af departementet og c) at leverancer foreligger 

og er fremsendt til departementet inden årets udgang jf. aftalt udmøntning af midler 

vedr. grundvand og MFS i VP3.  

3.2 Målopfyldelsen dokumenteres ved fremsendelse af evalueringsrapport til departemen-

tet. 

Begrundelse 3.1 De endelige vandområdeplaner forventes at være offentliggjort ved udgangen af 2022. 

Forud for udarbejdelse af endelige vandområdeplaner gennemføres en offentlig høring 

af udkast til vandområdeplanerne. Høringen forventes at forløbe i perioden december 

2021-juni 2022. Miljøstyrelsen bidrager med værktøj til IT-understøttelsen af gennem-

førelse af høringen. Der vil efter afsluttet høring skulle ske en håndtering af indsendte 

høringssvar ved udarbejdelse af høringsnotat og eventuel justering af udkast til vand-

områdeplaner, herunder justering/opdatering af det faglige grundlag og indsatsprogram. 

Departementet varetager den politiske proces og er overordnet ansvarlige for udarbej-

delse af vandområdeplaner. 

3.2 I tillægsaftalen til pesticidstrategien 2017-2021 er der to vigtige leverancer i form af eva-

lueringer af hhv. de boringsnære beskyttelsesområder og massescreeningerne, der af-

sluttes i 2022. Evalueringerne af indsatserne er vigtige for de efterfølgende politiske 

beslutninger. 

Afrapportering Mål 3.1 afrapporteres kvartalsvist og mål 3.2. afrapporteres efter 4. kvartal. Der er målopfyl-

delse, hvis alle kriterier er opfyldt ved årets udgang. De to delmål vægtes ligeligt og opgøres 

som opfyldt eller ikke opfyldt. 
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Mål 4 Bidrag til at sikre en rig natur Vægt: 15 pct.  

Mål 4.1 Målet er, at Miljøstyrelsen udarbejder høringsnotet samt endelige Natura 2000-planer. 

Målet er opfyldt, hvis høringsnotat og planer foreligger senest i oktober 2022. 

4.2 Målet er, at Miljøstyrelsen bidrager til natur- og biodiversitetspakken som forudsat i den 

aftalte tidsplan. Målet er opfyldt ved 1) Udstedelse af tilladelser til Gribskov og Fussingø 

naturnationalparker efter loven om naturnationalparker i 1. kvartal. 2) Fremsendelse af 

afsluttede dokumentationsrapport for genopretning af et stenrev ved Tårbæk i Øresund 

ved udgangen af 2022. 3) Fremsendelse af udkast til national strategi for forvaltning af 

truede og rødlistede arter til departementet i 2. kvartal 2022 og endelig udgave 4. kvartal 

2022. 

4.3 Målet er, at Miljøstyrelsen har udarbejdet faglige bidrag til opfyldelse af EU-mål om be-

skyttede områder og EU-mål om forbedring af arter og habitater. Målet er opfyldt, hvis 

bidragene er udarbejdet iht. tids- og milepælsplan, der forventes udarbejdet, når den 

overordnede proces kendes. 

Metode  4.1 Målopfyldelse dokumenteres ved fremsendelse af høringsnotat og klarmelding af de en-

delige planer i oktober 2022. 

4.2 Målopfyldelse opgøres ved, at Miljøstyrelsen fremsender dokumentation for pkt. 1-3 

ovenfor. 

4.3 Målopfyldelse dokumenteres ved fremsendelse af bidraget  til departementet iht. tids- og 

milepælsplanen. 

Begrundelse 4.1 Natura 2000 planerne- bidrager til, at naturen i de beskyttede områder med tiden opnår 

god tilstand, ved at tilbagegangen i biodiversiteten standses, jf. EU's biodiversitetsstra-

tegi, FN’s biodiversitetsstrategi og Verdensmålene. Natura 2000 planerne er med til at 

opfylde Danmark forpligtelser til efterlevelse af natur- og habitatdirektiverne. Høringen 

bidrager til en inddragelse af borgere og interessenter samt overholdelse og gennem-

førslen af målsætninger for områderne. 

4.2 Natur- og biodiversitetspakken blev vedtaget ultimo 2020. I 2022 skal Miljøstyrelsen 

blandt andet bidrage til implementering af pakken i forhold til tilladelser til etablering af 

naturnationalparker og genopretning af et stenrev ved Tårbæk. Miljøstyrelsen er desu-

den ansvarlige for udarbejdelse af strategi for forvaltning af truede og rødlistede arter. 

Strategien bidrager til systematisering af arbejdet med at stoppe tilbagegangen for arter 

og sikre en bedre forvaltning. Strategien skal udarbejdes i løbet af 2022 og træde i kraft 

med udgangen af 2022.  

4.3 De faglige bidrag skal danne grundlag for det danske indspil til opfyldelse af EU-mål om 

beskyttede områder og EU-mål om forbedring af arter og habitater i EU´s Biodiversitets-

strategi. Indtil videre kendes kun den helt overordnede proces, hvorefter medlemslan-

dene forventeligt skal sende bidrage senest med udgangen af 2022. Det er forventnin-

gen, at der vil komme en nærmere udmelding om processen fra Kommissionen, hvoref-

ter en tids- og milepælsplan kan fastlægges i samarbejde mellem Miljøstyrelsen og de-

partementet. 

Afrapportering Målet afrapporteres kvartalsvist. Der er målopfyldelse, hvis alle kriterier er opfyldt ved årets 

udgang. De tre delmål vægtes ligeligt og opgøres som opfyldt eller ikke opfyldt. 

 

Mål 5 Mindre forurening i hverdagen Vægt: 10 pct.  

Mål 5.1 Målet er, at Miljøstyrelsen gennem Kemi- og Biocidindsatserne opnår bedre viden om 

farlige kemikalier og medvirker til, at de skadelige effekter af kemiske stoffer på menne-

sker og miljø mindskes. Målet er opfyldt, når Miljøstyrelsen har leveret på de opgaver, 

der fremgår af implementeringsplanen for aftalerne om ny Kemiindsats og en ny Biocid-

indsats samt har leveret de danske bidrag til EU forslag om et bredt forbud mod alle ikke-

essentielle anvendelser af per- og polyfluoralkyl stoffer (PFAS).   

5.2 Målet er, at Miljøstyrelsen bidrager til en sikker implementering af den politiske aftale om 

renere og grønnere byer. Målet er opfyldt, når 1) Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledning 

om kommunalt forbud mod ældre brændeovne, 2) Miljøstyrelsen har etableret en robust 
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administration af de nye miljøzoneregler for dieselbiler, der sikrer en hurtig og smidig 

sagsbehandling.  

Metode  5.1 Målopfyldelsen opgøres ved, at Miljøstyrelsen har afsluttet opgaver aftalt i implemente-

ringsplanerne og herunder fremsendt dokumentation for indsendelse af de danske bi-

drag til EU dossieret for PFAS forbud. Såfremt det besluttes at udskyde indsendelsen af 

forslaget, er målet opfyldt, hvis Miljøstyrelsen har udarbejdet den del af begrænsnings-

forslaget, der er aftalt med de andre deltagende lande, også selvom de danske bidrag 

ikke er sendt.  

5.2 Målopfyldelsen dokumenteres i testrapport, der viser, at der er udviklet et digitalt system, 

der er klar til at behandle ansøgninger om dispensation og undtagelser fra miljøzonereg-

lerne for dieselpersonbiler, når de træder i kraft fra 2023. Rapporten er et opdateret ad-

ministrationsgrundlag for miljøzoneordningen. Samtidig skal der udarbejdes en vejled-

ning til kommunerne om nyt kommunalt forbud mod ældre brændeovne.   

Begrundelse 5.1 Implementeringsplanerne for biocid- og kemiindsatsen indeholder en række væsentlige 

opgaver for Miljøstyrelsen i det kommende år, herunder et forbud mod PFAS, som er en 

stor gruppe af kemiske stoffer, der er kendetegnet ved at være persistente og have andre 

problematiske egenskaber.  

5.2 Målet skal sikre gennemførelse af de nye miljøzoneregler for dieselpersonbiler og den 

nye ordning om kommunalt forbud mod ældre brændeovne. Ud over at bidrage til gen-

nemførelse af den politiske aftale om renere og grønnere byer, skal indsatsen medvirke 

til dels at reducere antallet af ansøgninger om dispensation fra miljøzonereglerne, som 

kan medføre sagspukler i Miljøstyrelsen og lang sagsbehandlingstid for borgerne, samt 

dels at skabe et godt grundlag for de kommuner, som ønsker at gøre brug af kommunalt 

forbud mod ældre brændeovne fra 1. januar 2023. 

Afrapportering Målet vil blive afrapporteret kvartalsvist. De to delmål vægtes ligeligt og opgøres som enten 

opfyldt eller ikke opfyldt. 

 

Mål 6 Udvikling af forvaltningskulturen Vægt: 10 pct.  

Mål 6.1 Målet er, at Miljøstyrelsen sikrer anvendelse af deres administrationsgrundlag i sagsbe-

handlingen, og at forvaltningen i forbindelse hermed i øvrigt er korrekt. Målet er opfyldt, 

når Miljøstyrelsen har udført 10-15 kvalitetstjek i fagenhederne.  

6.2 Målet er, at der træffes afgørelser i sagerne vedrørende nye ansøgninger om etablering 

af havbrug inden udgangen af 2022. Målet er opfyldt, når de nødvendige afgørelser er 

meddelt inden den 31.12.2022. Som led i lovliggørelsen af placeringstilladelser til eksi-

sterende havbrug vil Miljøstyrelsen i løbet af ultimo 2021 modtage resultaterne af 6 af i 

alt 11 habitatkonsekvensvurderinger. Miljøstyrelsen vil i første kvartal 2022 gå i dialog 

med havbrug med udløbne placeringstilladelser om evt. nødvendig projekttilpasning og 

vil inden 1. april meddele evt. nødvendige afgørelser. Miljøstyrelsen skal ydermere i før-

ste halvår 2022 tage stilling til, hvorvidt yderligere 5 havbrug med gældende placerings-

tilladelser skal gennemgå en habitatkonsekvens vurdering. For de resterende 5 af de i 

alt 11 habitatkonsekvensvurderinger vil Miljøstyrelsen i 2022 træffe de nødvendige afgø-

relser. 

6.3 Målet er, at Miljøstyrelsen løbende i 2022 skal bidrage til udmøntningen af handleplan 

for oprydning af havbrugssektoren, som bl.a. omfatter en styrkelse af miljøtilsynet. Målet 

er opfyldt, når  Miljøstyrelsen indgår i og leverer aftalte faglige leverancer i grupperne. 

Metode  6.1 Målopfyldelsen opgøres ved, at Miljøstyrelsen udfører kvalitetstjekket efter et fast god-

kendt koncept, hvorefter administrationsgrundlagene udvælges efter en risikobaseret til-

gang bredt i styrelsen, hvorefter kontrollen gennemføres med efterfølgende løbende af-

rapportering til direktion.  

6.2 Målopfyldelsen dokumenteres ved, at de nødvendige afgørelser for de 6 havbrug, hvor 

styrelsen har modtaget habitatkonsekvensvurderinger i 2021, er truffet inden 1. april. 

Afgørelser for 5 havbrug, hvor styrelsen modtaget habitatkonsekvensvurderinger primo 

2022, er truffet inden årets udgang, samt at de sidste de sidste 5 havbrug har enten fået 
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meddelt, at placeringstilladelsen er lovlig eller der er gennemført en habitatvurdering og 

evt. habitatkonsekvensvurdering for dem inden årets udgang.  

6.3 Målopfyldelsen dokumenteres ved, at Miljøstyrelsen skal indgå i flere projektgrupper og 

levere faglige bidrag til leverancer i de enkelte projekter. 

Begrundelse Det er generelt vigtigt for koncernen at sikre et højt fokus på den gode forvaltningspraksis i al 

arbejdet i styrelserne. Desuden er det helt afgørende at forankre og kvalitetssikre det arbejde, 

der er foretaget ifm. forvaltningsanalyserne. 

Afrapportering Målet vil blive afrapporteret kvartalsvist. Målopgørelse er på baggrund af resultatet ved årets 

udgang. De tre delmål vægtes hhv. 5 pct. for 6.1 og 2.5 pct. for 6.2.-6.3, og delmålene opgøres 

som enten opfyldt eller ikke opfyldt. 

 

 

Mål 7 Kunde- og brugerorienteret forvaltning Vægt: 10 pct.  

Mål En god og sikker forvaltning sikres bl.a. ved, at kunder- og brugernes behov er i centrum i 

Miljøstyrelsens forvaltningspraksis. 

 

7.1 Målet er at styrke fokus på god kunde-/ og brugerorienteret sagsbehandling. 

 

Målet er opfyldt, når følgende sagsbehandlingsmål er opnået i 2022: 

 

a) Miljøgodkendelser ≤ gns. 200 dage 

b) Pesticidafgørelser > 80 pct. 

c) Biocidafgørelser > 65 pct. 

d) Skovlovssager > 80 pct.  

e) Import/eksport af affald ≤ 45 dage 

 

I 2022 er der særligt fokus på følgende bruger- og interessenttilfredshedsundersøgelser: 

f) Grundvandskortlægning >80 pct. 

Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB) >50% 

tilfredshed 

 

7.2 Målet er at udvikle nye KPI’er, der kan bruges i 2022.  

 

Målet er opfyldt, når der inden udgangen af 2022 er udarbejdet sagsbehandlingsmål for:  

 

a) Miljøzoneadministrationen 

b) Klapning 

Metode  7.1 Målopfyldelsen opgøres ved, at Miljøstyrelsen sender dokumentation for sagsbehand-

lingsmålene.  

7.1.a: Sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningen modtages og indtil afgørelse træf-

fes. Gælder ikke for havbrug og ansøgninger, hvor der skal ske samtidig behandling efter 

risikobekendtgørelsen og/eller gennemføres en fuld miljøvurdering (VVM). Ansøgninger 

fra før 1.1. 2022 med direkte spildevandsudledning undtages også, fordi det administra-

tive grundlag for sagsbehandlingen først kom på plads i løbet af 2021. 

7.1.b: Ved udgangen af 2021 er der afgjort 80 pct. af de ansøgninger, der var prioriteret 

1. januar 2021, jf. handlingsplanen for området. Målopfyldelsen beregnes ud fra afgjorte 

sager i 2022, dvs. sager opgjort pr 1.1 2022 og nye sager, der modtages efterfølgende 

og afgøres i 2022. Sager, hvor der mangler oplysninger fra ansøger, tages ikke med i 

opgørelsen.   

7.1.c: Sagsbehandlingstiden dækker alle ansøgninger for både 1. og 2. landssager. 

Sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningen modtages og indtil afgørelse træffes. 
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7.1.d: Sagsbehandlingen vedrører skovlovsansøgninger og opgøres fra, sagen er fuldt 

oplyst til, svaret udsendes. For mere end 80 pct. af ansøgninger skal der være givet et 

svar på deres ansøgning, inden 4 uger fra sagsbehandlingen er påbegyndt. 

7.1.e: Sagsbehandlingstiden hos Miljøstyrelsen må maksimalt være 45 dage i 2021 i 

hele sagsbehandlingsforløbet fra modtagelse af en anmeldelse til, der foreligger accept 

fra alle involverede myndigheder. Estimeret sagsbehandlingstid hos Miljøstyrelsen ul-

timo 2020 var 75 dage. 

7.1.f: Der sendes evalueringsskema til alle kommuner, der har modtaget afsluttede kort-

lægninger. Mere end 80 pct. af kommunerne skal svare, at de er enten tilfredse eller 

meget tilfredse 

7.1.g: Der formidles skriftligt eller mundtligt spørgeskema til kunder efter afslutning af 

korrespondance/mundtlig support ift. områderne MAB og SJI. Kunden stilles 3-4 spørgs-

mål, som består af udsagn, som kunden skal erklære sig enig eller uenig i. Resultat af 

undersøgelse opgøres kvartalsvist. Målet er, at >50 skal udtrykke tilfredshed. Undersø-

gelsen udføres af ressourcemæssige årsager som stikprøvekontrol (evt. gennemføres 

undersøgelse for alle henvendelser inden for en uge hver måned). Det skal gennem 

formulering af spørgsmålene sikres, at kunden forholder sig til den service, der ydes og 

ikke til de regler der ligger til grund.  

7.2 Målopfyldelsen opgøres ved, at departementet har sendt kvittering for modtagelse af for-

slag til to nye KPI’er.  

Begrundelse 7.1 Det er Miljøstyrelsens hensigt at levere en god og effektiv sagsbehandling for at sikre 

tilfredse kunder. Det sikres bl.a. ved at tilbyde en sikker og hurtig sagsbehandling for 

dem. Samtidig vil styrelsen også gerne trække på deres feedback, erfaringer og idéer til 

inspiration til fremtidige mulige forbedringer i sagsbehandlingsprocesser. Der er desuden 

på flere sagsområder fokus på at afvikle sagspukler med henblik på at kunne overholde 

sagsbehandlingstiden. Herudover ønsker styrelsen at prioritere kommunikation med kun-

der og borgere. 

7.2 Det er generelt vigtigt for koncernen at have fokus på udvikling og sagsbehandling i for-

valtningen. På baggrund heraf skal der videreudvikles på KPI’erne på området om miljø-

zoneadministration og klapning i 2022. 

Afrapportering Målet vil blive afrapporteret kvartalsvist. Målopgørelse sker på baggrund af resultatet ved 

årets udgang. De to delmål vægtes hhv. 7.5 pct. for 7.1 og 2.5 pct. for 7.2, og delmålene 

opgøres som enten opfyldt eller ikke opfyldt. 

 

Mål 8 Attraktiv arbejdsplads Vægt: 10 pct.  

Mål 8.1 Målet er, at personaleomsætningen i 2022 forbliver under 16 pct. 

8.2 Målet er, når sygefraværet i 2022 fortsat holdes under 7,9 sygefraværsdage. 

Metode  8.1 Målopfyldelsen sker pba., at ISOLA-data benyttes kvartalsvist til at følge op på persona-

leomsætningen bagudrettet.  

8.2 Målopfyldelsen opgøres ved, at standardfraværsdage indsamles via ISOLA bagudrettet 

kvartalsvis. 

Begrundelse 8.1 I forbindelse med udflytningen har der været en øget personaleomsætning. Denne for-

ventes at normalisere sig i 2022.  

8.2 Der vil også i 2022 være fokus på at fastholde en høj trivsel, og i den forbindelse er 

sygefravær en god indikator på trivsel.   

Afrapportering Målet vil blive afrapporteret kvartalsvist. Der er målopfyldelse, hvis alle kriterier er opfyldt ved 

årets udgang. De to delmål vægtes ligeligt og opgøres som enten opfyldt eller ikke opfyldt. 

 

Mål 9 Omstillingsparat organisation Vægt: 10 pct.  

Mål 9.1 Målet er at levere et nyt NOVANA-program for 2023 som grundlag for opfyldelse af      

Danmarks overvågnings- og rapporteringsforpligtelser til EU og som grundlag for målret-

tede og omkostningseffektive forvaltningsplaner inden for Natur og Vandmiljø. Målet er 

opfyldt, når Miljøstyrelsen har introduceret omkostningseffektive metoder, som kan sikre 
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sammenhængende og dækkende data for arealer frem for punktmålinger, og som kan 

leveres tættere på realtid end i dag. 

9.2 Målet er, at Miljøstyrelsen løbende vil styrke innovation og udvikling af styrelsens myn-

dighedsopgaver. Målet er opfyldt, når Miljøstyrelsen har udarbejdet et roadmap for et 

Digitalt Grundlag for Arealforvaltning (DGA) i første omgang inden for styrelsens kerne-

opgaver, herunder overvågning af natur og miljø, tilskud til bl.a. udtagning af klima lav-

bund, naturforvaltning, vandmiljø, grundvandsbeskyttelse og klimatilpasning. Initiativet 

skal sikre etableringen af et sammenhængende digitalt grundlag for arealforvaltning på 

tværs af data fra forskellige myndigheder og med henblik på at skabe et bedre grundlag 

for helhedsorienteret arealforvaltning med fokus på maksimering af synergier mellem for-

skellige formål. Initiativet skal udvikles i sammenhæng med relevante myndigheder, her-

under Landbrugsstyrelsen, samt Danmarks Miljøportal, hvor kommuner og regioner del-

tager. 

Metode  9.1 Målopfyldelsen opgøres ved, at Miljøstyrelsen senest 30. september 2022 har udarbejdet 

et fyldestgørende program inden for de afsatte økonomiske rammer, som er behandlet 

med de relevante aktører, herunder De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan-

mark og Grønland (GEUS) og Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE). Arbejdet i 2022 

tilrettelægges i etaper efter en nærmere køreplan.  Der tages udgangspunkt i de rammer 

og beslutninger, som minister/regering træffer på baggrund af programanalysens konklu-

sioner, herunder kravanalysens konklusioner vedr. krav til overvågningen samt business 

case analysens konklusioner omkring brug af ny teknologi i overvågningen. 

9.2 Målopfyldelsen opgøres ved, at roadmappet udarbejdes inden 31. december 2022, her-

under beskriver de centrale udfordringer, forudsætninger og løsningselementer, finansie-

ring samt milepæle, som er forudsætningen for etableringen af et Digitale Grundlag for 

Arealforvaltning. 

Begrundelse 9.1 Der skal udarbejdes et Overvågningsprogram for den ny programperiode i 2023-27 med 

udgangspunkt i den igangværende programanalysens konklusioner og tilpasset den øko-

nomiske ramme. Siden det igangværende overvågningsprogram blev udviklet og beslut-

tet, er der sket en række udviklinger, både i kravene til overvågningen (en række krav er 

konkretiseret af EU), af bevillingen (fortsat effektiviseringskrav) samt af de teknologiske 

muligheder for overvågning. På den baggrund blev det besluttet at bruge overgangsåret 

2022 til at gennemføre en programanalyse af det samlede NOVANA-program, herunder 

for at sikre overholdelse af Danmarks rapporteringsforpligtelser, fortsat effektivisering af 

programmet samt anvendelse af nye digital muligheder for måling og organisering af 

overvågningen med henblik på at fremtidssikre overvågningsprogrammet. 

9.2 I dag anvendes forskellige arealdata og digitale kort til arealforvaltning på tværs af en 

række platforme og institutioner. Data er på nuværende tidspunkt således placeret på 

forskellige platforme, i forskellige formater og hos forskellige aktører. Dette indebærer en 

række ulemper og svagheder, herunder er der fx ikke en fælles, autoritativ governance 

for de datasæt, der viser, hvilke arealer der er disponeret til hvilke formål på tværs af 

styrelser og ordninger. Et sammenhængende Digitalt Grundlag for Arealforvaltning vil 

samtidig gøre det langt lettere at sikre helhedsplanlægning og synergier i de enkelte ord-

ninger og vil på sigt kunne danne afsæt for lettelse/automatisering afgørelser om areal-

forvaltning.  

Afrapportering Målet vil blive afrapporteret kvartalsvist. Der er målopfyldelse, hvis alle kriterier er opfyldt ved 

årets udgang. De to delmål vægtes ligeligt og opgøres som enten opfyldt eller ikke opfyldt. 
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