
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Folk og samfunn Barnehage og 

opplæring 

Barn og foreldre Helse, omsorg og 

sosialtjenester 

Miljø og klima Landbruk, mat og 

reindrift 

Kommunal styr ing Plan og bygg Samfunnssikkerhet 

og beredskap 
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Sammen er vi….enda bedre. Ett 
Trøndelag og en fylkesmann 

Miljøverndirektør 

Stein-Arne Andreassen 



Konge-
huset 

Arbeids- og 
sosialdep. 

Barne-, 
likestillings- og 

inkluderingsdep. 

Helse- og  
omsorgsdep. 

Justis- og 
Beredskaps-

dep. 

 

 Kommunal-  
og 

modernisering
dep. Kulturdep. 

Kunnskaps- 
dep. 

Landbruks- 
og matdep. 

Klima og 
miljødep. 

Samferdsels- 
dep. 

Utenriksdep. 



 Bindeledd mellom kom-
munene og sentral stat  

 Faglig sektormyndighet    
– kan ha innsigelse 

 Tilsynsinstans 

 Samordningsinstans 

 Megler og konfliktløser 

 Klageinstans 

 Rettssikkerhetsgarantist 

Fylkesmannens mange hatter 



Moskus 
forvalter 

Trua og 
sårbare arter 

Fremmede arter. 

Tillatelser til 
forurensning, 

37 bransjer 

Tilsyn 
forurensende 
virksomhet. 

 

Støy og støv 

Tilskottsfor
valtning. 

Forvalter: 
Verneområder 

Utredninger 
:områdevern 
:faggrunnlag 

 

Miljøhensyn i 
arealforvalt-

ningen 

Vannforvaltning/
overvåking 

Klimatiltak og 
grønn energi 

Miljøvern-

avdelingen 

Veiledning 
og 

opplæring  



 
De største miljøutfordringene i vår tid: 
 

• Biologisk mangfold, tap av arter og 
leveområder 

• Klimapåvirkninger og luftforurensninger 

• Avfall og miljøgifter 



Organisering Fylkesmannen i Trøndelag 2018 og 2021, Klima- og miljøavdelingen 

 

 

 

 

 

Klima- og miljødirektør 
(Steinkjer) 

Seksjon naturmangfold land  

- rovvilt 

- viltforvaltning  

- prioriterte arter land  

- utvalgte naturtyper land 

- fremmede arter land 

- verneplanprosesser land 

- verneområdeforvaltning 

- oppfølging av 

nasjonalparkstyrene 

- klimaprosjekter land 

- marint vern prosesser  

 

 

 

Seksjon miljø og klima plan  

- kommuneplaner 

- kommunedelplaner 

- reguleringsplaner 

- kystsoneplaner 

- interkommunale planer 

- overordnede planer (KVU, 

fylkesplan) 

- miljøpakke, byutvikling 

- dispensasjonssaker 

- friluftsliv plan og grunneier 

- kommunale klima- og 

energiplaner 

- klimatilpasning i plan 

- vindkraftsaker 

- landbruksveger 

- motorferdsel inkl løypeplaner 

Seksjon naturmangfold 

vann: 

- vassdragsinngrep 

- anadromfisk   

- akutt forurensning 

miljøveileder 

- overvannshåndtering/klima 

tilpasning natur 

- energi (vannkraftssøknader) 

- revisjoner og 

naturforvaltningsvilkår 

- helhetlig vannforvaltning 

- nydyrking 

- restaurering vassdrag og 

våtmark  

- akvakultur NML  

- prioriterte arter vann 

- utvalgte naturtyper vann 

- fremmede arter vann 

- marint vern - forvaltning 

- GIS-NML 

- miljøjuss 

 

Seksjon forurensning : 

- tilsyn 

- konsesjonsbehandling/ 

utslippstillatelser 

- egenrapporter 

- pålegg, godkjenninger 

- klagesaker 

- veiledning 

- klimatilpasning VA-anlegg 

- akva utslippstill./tilsyn 

 

 

6 nasjonalparkforvaltere + bistand 4 

Direktør har personalansvar for forvaltere 



HELHETLIG 
For å oppnå dette må vi: 

• sikre felles forvaltnings- og rolleforståelse 

• videreutvikle felles arbeidsmåter og kultur 

• ha ensartede arbeidsrutiner og -prosesser og strømlinjeforme aktiviteter for å 
bidra til                           effektivitet og samhørighet 

• stimulere til nytenkning og åpne diskusjoner som lar ulike vurderinger brynes mot 
hverandre for å få gjennomtenkte  løsninger 

• alltid tale med én stemme utad 



EFFEKTIV 

For å oppnå dette må vi 
• prioritere innsatsen og fordele ressursene etter vesentlighet og risiko 

• ha respekt for egen og andres tid når vi organiserer og løser oppgaver 

• sikre effektive arbeidsprosesser gjennom klare mandater, tydelig arbeidsdeling og 
klare tidsfrister som følges opp 

• ha IKT-verktøy og fagsystemer som gir brukerne gode digitale tjenester 

• bli så gode på bruk av moderne IKT-teknologi og samhandlingsverktøy at 
avstanden mellom kontorer ikke er til hinder for god kommunikasjon 



For avfallsbransjen: 

 Enhetlig og forutsigbar myndighetsutøvelse 

 Tydelig og konsistent tilsynsmyndighet 

 Dialog om gode fremtidsretta løsninger 

 God samordning i forhold til Miljødirektoratet og 
andre fylkesmenn 

 God veileder for kommunene 

 

 

 

 

 

Foto:, Christoph Noever, Universitetet i Bergen 



MVA jobber  

i et generasjonsperspektiv for  

menneskers helse og velferd, og naturens evne 
til produksjon og sjølfornying 


