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Disposisjon 
• Ekspertgruppen 
o Medlemmer 2012-2017 
o Mandat  

 

• Søknadsprosessen 
o www.miljøprøvebanken.no  
 Database, kriterier, prosedyrer, søknad 

o Behandling av søknader 
o Betingelser 

http://www.miljøprøvebanken.no/


Ekspertgruppen 
• bestående av 7 miljøgiftforskere, utnevnes av 

Miljødirektoratet 

• faglig rådgiver for CIENS 

• skal ta stilling til søknader om uttak av prøver 
og gi råd om drift av miljøprøvebanken 

 



Medlemmer 2012-17 
Anders Bignert, professor, Naturhistoriska Riksmuseet, 

Stockholm 
Geir Wing Gabrielsen, seniorforsker, Norsk Polarinstitutt 
Bjørn Munro Jenssen, professor, NTNU 
Martin Schlabach, seniorforsker, NILU 
Katrine Borgå, professor, UiO (20 % forsker, NIVA)  
Bente Nilsen, forsker, NIFES 
Elisabeth Lie (leder), forskningsleder, NIVA 



Mandat - 
Ekspertgruppens arbeid I 

• Vurdere søknader om uttak av prøver fra banken og beslutte 
hvilke miljøgiftprosjekter som skal få ta ut prøver av banken 

• Være faglig rådgiver for CIENS og miljøforvaltningen om drift 
av miljøprøvebanken 
o Evaluere og forbedre faglige retningslinjer for uttak prøver 
o Løpende vurdere om prøvetakingsprogram er etter bankens 

intensjoner, kan foreslå begrunnede endringer 
o Vurdere mengde materiale som skal samles inn 
o Vurdere prosedyrer for innsamling, forsendelse og 

opparbeiding for å unngå kontaminering av prøver 



Mandat - 
Ekspertgruppens arbeid II 
• Utarbeide krav for rapportering fra prosjekter tilbake til 

bankens database 
• Kartlegge forvaltningsbehov og informere søkere om disse 

behovene i forkant av hver søknadsperiode for uttak av 
prøver 

• Ha kontakt og vurdere samarbeidsprosjekter med 
utenlandske miljøprøvebanker 

• Bestå av både representanter fra forskningen og forvaltning 



Søknadsprosessen 
Fra mandat:  

Ekspertgruppens medlemmer skal bruke sin faglige 
kompetanse for objektive vurderinger av søknader. 

«Ekspertgruppen avgjør ved simpelt flertall hvilke 
prosjektsøknader som får ut prøver fra 
miljøprøvebanken. Alle medlemmer i ekspertgruppen, 
lederen inkludert, har én stemme. 

Ekspertgruppen må begrunne sine avgjørelser, både 
for de prosjektene som får tildelt prøvemateriale og de 
som blir avslått i hht kriteriene for uttak.» 



Søknadsprosessen 
Fra mandat:  

Ekspertgruppens medlemmer skal bruke sin faglige 
kompetanse for objektive vurderinger av søknader. 

«Ekspertgruppen avgjør ved simpelt flertall hvilke 
prosjektsøknader som får ut prøver fra 
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Søknadsprosessen 

miljøprøvebanken.no  

http://www.miljøprøvebanken.no/


Uttak av prøver 
Databasen 

 



Kriterier  
miljøprøvebanken.no / Prosedyre 11 

Kriterier som søknader om uttak av prøver skal vurderes opp mot: 
• Prosjektene må være relevante for miljøvernforvaltningen 
• Prosjekter med tidstrender for nye miljøgifter skal prioriteres 
• Det kan være nødvendig med ulike restriksjoner på ulike 

prøvetyper.  
o Prøver det samles inn lite av, enten av matriks eller på lokalitet, kan gis 

større restriksjoner på uttak enn prøver som er lettere tilgjengelige og 
større mengder av 

• Prøvene skal i første rekke brukes for retrospektive analyser 
og effekter av nye miljøgifter 

• Prosjekter som skal belyse nye problemstillinger eller nye 
kunnskapsbehov ved etablerte miljøgifter kan vurderes 
o ny innsikt i mekanismer og sammenhenger i økosystemer 

• Søkere må kunne dokumentere høy kompetanse om miljøgifter 
og spesielt innenfor det tema prøver ønskes brukt 

http://www.miljøprøvebanken.no/


Kriterier  
Prosedyre 11 

Innen forvaltning skal resultatene 
kunne være relevant for  
• Internasjonale avtaler og 

konvensjoner 
• Vurdere geografisk utbredelse av 

nye miljøgifter 
• Belyse en tidstrend 
• Være en referanseverdi 
• Brukes nasjonalt og internasjonalt 

for sammenligning og samarbeid 



Prosedyre 11 
Kriterier for uttak og bruk av 
prøvemateriale 

1. Prosedyrens formål 
2. Parter, roller og saksgang 
3. Informasjon om Miljøprøvebanken (MPB), 

prøvematerialet og søknadsprosessen 
4. Ekspertgruppas (EG) oppgaver 
5. Kriterier for vurdering av uttak og bruk av 

prøvemateriale 
6. Ekspertgruppas behandling av søknader 
7. Effektuering av Ekspertgruppas beslutninger 
8. Betingelser for uttak og bruk av prøvemateriale 
9. Effektuering, oppfølging og dokumentasjon av 

kontrakter 



Saksgang I 
Hendelsesgangen i en søknadsprosess: 
1. MPB publiserer på miljøprøvebanken.no   

o Databasen 
o Betingelser for uttak 
o Søknadsprosedyre og frister  
o Annen informasjon relevant for potensielle søkerne 

2. Interessentene sender søknad om uttak 
av prøver til MPB 

3. MPB systematiserer søknadene og 
etterspør eventuell tilleggsinformasjon 
nødvendig for videre saksbehandling 

4. MPB framlegger søknadene for EG to 
uker før deres møte for vurdering 

http://www.miljøprøvebanken.no/


Saksgang II 
Hendelsesgangen i en søknadsprosess (forts.): 
5. EG vurderer søknadene på et eget møte, og 

avgjørelsen begrunnes skriftlig på et eget 
skjema 

6. MPB oversender utfallet av søknadene med 
vurderinger til søkerne 

7. MPB oversender søkerne med innvilgende 
søknader ‘Avtale’ for signering (arkiveres) 

8. MPB iverksetter uttak av prøver for søkerne 
(Prosedyre 12) 

9. Det gis ikke adgang til å påklage EGs avgjørelse 



EG skal 
 vurdere søknader om uttak av prøver fra banken, 

og beslutte hvilke miljøgiftprosjekter som skal få ta 
ut prøver av banken 

 evaluere og forbedre faglige retningslinjer for uttak 
 utarbeide krav for rapportering fra prosjekter til 

bankes database 
 kartlegge forvaltningsbehov 
 vurdere om det skal være frister, og evt. hvilke for 

søknader om uttak 
 lage årsrapport til Miljødirektoratet med bl.a. 

oversikt over saker som er behandla og statistikk 
for søknader om inntak og uttak av prøvemateriale 



Søknadsprosessen 
• Søknadsskjema  

 (p.t. word dokument) 
 

• Årlige frister: 
o 1. desember og 

15 juni 
o I spesielle 

tilfeller kan 
ekstra frist bli 
aktuelt 
 2016: 1 juni 



Behandling 
• EG vurderer alle søknader i henhold til 

retningslinjene og kriterier beskrevet i prosedyre 11  
• Behandlingen kan få tre utfall 

1) Søknaden imøtekommes med begrunnelse 
og eventuelle krav eller forutsetninger 
utover standardbetingelser 

2) Søknadsbehandlingen utsettes i påvente av 
supplerende opplysninger 

3) Søknaden avslås med begrunnelse 
 

• EG avgjør ved simpelt flertall hvilke som 
imøtekommes.  



Betingelser I 
Retningslinjer og betingelser for uttak og bruk 
• Klima og miljødepartementet ved Miljødirektoratet 

har alle eiendomsrettigheter 
• Miljødirektoratet kan gi føringer om forvaltningens 

behov for kunnskaper om miljøgifter 
o Prioritetslisten 



Betingelser II 
Retningslinjer og betingelser for uttak og bruk (forts.) 
• Det er ikke en rettighet å få ut prøver 
• Prøven skal kun overføres til søker under 

forutsetning av at prosjektet blir finansiert  
• EG kan formulere ytterligere betingelser 
• Søker skal bekoste uttak fra banken og frakt av 

prøven (prisliste på www.miljøprøvebanken.no)  
• Resultatene skal rapporteres iht prosedyre 12 
• Restmateriale beholdes av kunden. Oppfordres om 

videre bruk, skal skje i dialog med 
Miljødirektoratet 

http://www.miljøprøvebanken.no/


Prosedyre 12 
Effektuering av uttak av 
prøvemateriale 

1. Prosedyrens formål 
2. Forutsetninger for uttak av prøver 
3. Forpakning, forsendelse og ansvar 
4. Registrering av uttak 
5. Rapportering av resultater 
• Statusrapport 15 sept 
• Sluttrapport 3 mnd etter prosjektslutt 
 inkl. populærvitenskapelig sammendrag 

• Primærdata og tilhørende metadata for analysene 
skal rapporteres til Miljødirektoratet 

6. Kostnadene kunden skal belastes 
 



Oppsummering 
• Se www.miljøprøvebanken.no, uttak av prøver 
o Tilgjengelig prøvemateriale (databasen) 
o Kriterier 
o Prosedyrer (11 og 12) 
o Søknadskjema og –frister 

 
• Ta kontakt ved behov 

 
• LYKKE TIL! 

 

http://www.miljøprøvebanken.no/
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