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1. Revidert nasjonalbudsjett 2021 

Vi viser til Prop. 195 S (2020-2021) og Innst. 600 S (2020-2021). Innstillingen fra 

finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2021, om tilleggsbevilgninger og 

omprioriteringer i statsbudsjettet for 2021, ble vedtatt av Stortinget 18. juni 2021. Vedtaket 

medfører endringer i forhold til saldert budsjett 2021.  

 

Følgende endringer er vedtatt (i mill. kroner): 

Post  Betegnelse  Statsbudsjettet 
2021 

Revidert 
statsbudsjett 
våren 2021 

Endring  

50 
 

Norsk Romsenter 89,728 90,728 1 

73 EUs romprogrammer 
 

594 573,7 -20,3 
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Side 2 
 

Post 50 Norsk Romsenter 

Bevilgningen er økt med 1 mill. kroner, fra 89,728 mill. kroner til 90,728 mill. kroner. Formålet 

med bevilgningsøkningen er utredning av tilsyn og tillatelser for oppskyting av satellitter til 

bane fra Andøya Space Port. Det vises til nærmere omtale av oppdraget under kap. 2. 

 

Post 73 EUs romprogrammer 

Bevilgningen er redusert med 20,3 mill. kroner, fra 594 mill. kroner til 573,7 mill. kroner. 

Reduksjonen skyldes oppdaterte anslag, som viser lavere bevilgningsbehov enn det som ble 

lagt til grunn i saldert budsjett 2021.  

 

 

2. Utredning av tilsyn og tillatelser for oppskytning av satellitter til bane 
fra Norge 

I tildelingsbrevet for 2021 er Norsk Romsenter gitt følgende oppdrag: 

 

"Norsk Romsenter skal i samarbeid med andre relevante myndighetsorganer bistå Nærings- 

og fiskeridepartementet i utforming av midlertidige krav om oppskyting til bane fra Norge og 

vurdere søknader knyttet til slike aktiviteter. Andre etater/aktører involveres ved behov. Dette 

omfatter også samarbeid med internasjonale aktører." 

 

Våren 2021 ble det besluttet at Luftfartstilsynet og Norsk Romsenter gis i oppdrag å utrede 

regime for tilsyn og tillatelse med oppskyting av satellitter til bane fra Norge, samt at det 

opprettes en permanent myndighetsfunksjon for tilsyn og tillatelse hos Luftfartstilsynet, med 

faglig støtte fra Norsk Romsenter, fra og med 2023.  

 

Dette brevet spesifiserer nærmere oppdraget. 

 

1) Oppdrag 

Oppdraget består av følgende leveranser: 

• Etablering og utvikling av et midlertidig regime for behandling av søknader, inkludert 

utkast til midlertidige tillatelser for oppskytning til bane fra norsk jord. Regimet 

baseres på gjeldende romlov og skal muliggjøre oppskyting av satellitter til bane i 

løpet av 2022. Det midlertidige regimet skal kunne anvendes inntil permanent regime 

trer i kraft.   

• Et underlag for etablering av et permanent regime for tilsyn og tillatelser for 

oppskyting av satellitter til bane fra Norge. 

• Løpende dialog med aktører som ønsker å søke tillatelse til oppskyting, for å sikre 

god forståelse av hvilke krav som vil stilles fra norsk side. 

 

2) Organisering av arbeidet 

Arbeidet med etablering av midlertidig regime og utredning av permanent regime for tilsyn og 

tillatelser skal organiseres som et prosjekt bestående av Norsk Romsenter, Luftfartstilsynet 

og ev. andre aktører. Involvering av andre aktører vurderes ved behov. Norsk Romsenter er 

prosjektleder, og Nærings- og fiskeridepartementet er prosjekteier. Prosjektleder rapporterer 



 

 

Side 3 
 

på fremdrift i prosjektet til prosjekteier. Norsk Romsenter bes komme tilbake med forslag til 

milepælsplan for utredningsarbeidet, med forslag til tidspunkter for underveisrapportering til 

prosjekteier. 

 

3) Tidsfrister 

Arbeidet med etablering og utvikling av midlertidig regime pågår kontinuerlig med mål å 

kunne oversende innstilling og utkast til midlertidig tillatelse til NFD senest 6 måneder før 

første oppskytning tillatelsen dekker. Midlertidig tilsyn etter gitt tillatelse vil følge tidsplanen til 

de aktivitetene tillatelsen gjelder for. 

   

Underlaget for etablering av et permanent regime for tilsyn og tillatelser skal overleveres til 

NFD innen 1.juni 2022. En overordnet skisse med omfang og finansieringsbehov fra og med 

2023 skal leveres som satsingsforslag innen 1.november 2021. 

 

4) Finansiering av oppdraget 

Som der fremgår av kapitel 1, er det bevilget 1 mill. kroner til dette arbeidet i revidert 

nasjonalbudsjett 2021 over kap. 922, post 50.  

 

I tillegg er det satt av inntil 500 000 kroner ekskl. MVA til anskaffelse av eksterne 

konsulenttjenester for tekniske vurderinger, herunder risikoanalyse, over kap. 900 Nærings- 

og fiskeridepartementet, post 21 Spesielle driftsutgiver, kan overføres, for 2021. Midlene blir 

utbetalt til Norsk Romsenters bankkonto etter at faktura er mottatt. 

 

Vi kommer tilbake til finansieringen av arbeidet i 2022. 

 

 

3. Finansiering av samfunnsøkonomisk analyse av norsk deltakelse i den 
europeiske romorganisasjonen ESAs frivillige programmer 

I tildelingsbrevet for 2021 er Norsk Romsenter gitt i oppdrag å utarbeide satsningsforslag for 

2023 for forpliktelser på ESAs ministerrådsmøte 2022. I etterkant ble det avklart at 

satsingsforslaget bl.a. skal baseres på en tilbakeskuende samfunnsøkonomisk analyse. I 

2021 er det avsatt inntil 500 000 kroner ekskl. MVA til anskaffelse av en slik 

samfunnsøkonomisk analyse over kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 21 

Spesielle driftsutgiver, kan overføres. Midlene blir utbetalt til Norsk Romsenters bankkonto 

etter at faktura er mottatt. 

 
 

4. Utredning av romovervåking (SSA)  

I tildelingsbrevet for 2020 ble Norsk Romsenter gitt i oppdrag å utrede norske interesser 

innen romovervåking (SSA). 
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I lys av rommeldingen, SSA-utredningen og SSA-diskusjoner i Romutvalget, skal Norsk 

Romsenter ytterligere utrede sivile nasjonale interesser og behov innenfor 

romtrafikkovervåking (Space Surveillance and Tracking).  

 

I utredningen skal nasjonale interesser og behov ses i forhold til internasjonalt samarbeid, 

herunder også til fremveksten av et europeisk regime for trafikkavvikling i rommet (Space 

Traffic Management).  

 

Videre skal en nasjonal sivil myndighetsfunksjon knyttet til romtrafikkovervåking nærmere 

vurderes. 

 

Utredningen skal følge prinsippene i utredningsinstruksen. Utredningen skal ferdigstilles 

innen juni 2022. Det skal gis en statusoppdatering innen utgangen av 2021. 

 
 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Cathrine Meland (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Mari Kristine Kallåk  

avdelingsdirektør 
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