
St.prp. nr. 24
(2006–2007)

Om endringer på statsbudsjettet for 2006 under
kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Tilråding fra Miljøverndepartementet av 24. november 2006,
godkjent i statsråd samme dag.

(Regjeringen Stoltenberg II)

Kap. 1400, 1426, 1427, 1441, 1465, 1471, 2465,
4400, 4427, 4441, 4471

1 Innledning

I denne proposisjonen legger Miljøverndeparte-
mentet fram forslag til endringer i statsbudsjettet
for 2006.

2 Endringsforslag

Kap. 1400 Miljøverndepartementet 
(jf. kap. 4400)

Post 01 Driftsutgifter

Miljøverndepartementet var vert for IAIA (Interna-
tional Association for Impact Assessment) 06-kon-
feransen som ble arrangert i Stavanger 23.-26. mai
2006. Konferansen var delvis finansiert av sponso-
rinntekter, og merinntektene relaterer seg til spon-
sorinntekter på til sammen 3,9 mill. kroner.

Det foreslås å øke inntektsbevilgningen under
kap. 4400 post 02 Ymse inntekter med 3,9 mill. kro-
ner mot tilsvarende økning i utgiftsbevilgningen
under kap. 1400 post 01 Driftsutgifter.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

I 2006 er det satt av 700 000 kroner til å dekke ad-
ministrative utgifter i forbindelse med rensing av
nikkelverkene på Kola. Prosjektet er forsinket og
utgiftene kommer ikke til utbetaling før 2007. Til-
sagnsfullmakten under kap. 1400 post 78 Miljøtiltak
i nikkelverkene på Kola foreslås økt tilsvarende den
foreslåtte utgiftsreduksjonen, fra 85,3 mill. kroner
til 86 mill. kroner, jf. omtale under kap. 1400 post
78.

Videre var det satt av til sammen 761 000 kro-
ner for å dekke oppdrag innen miljørettet bistand.
Statens forurensningstilsyn har overtatt ansvaret
for dette arbeidet, og bevilgningen under posten fo-
reslås dermed redusert med 761 000 kroner, jf. om-
tale under kap. 4400 post 21 Oppdragsinntekter.

Samlet foreslås bevilgningen under posten re-
dusert med 1 461 000 kroner.

Kap. 1400 Miljøverndepartementet 
(jf. kap. 4400)

Post 78 Miljøtiltak i nikkelverkene på Kola

Tilsagnsfullmakten under posten foreslås økt med
700 000 kroner, fra 85,3 mill. kroner til 86 mill. kro-
ner, jf. omtale under kap. 1400 post 21 Spesielle
driftsutgifter.



2 2006–2007St.prp. nr. 24
Om endringer på statsbudsjettet for 2006 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Kap. 1426 Statens naturoppsyn 
(jf. kap. 4426)

Post 01 Driftsutgifter

Statens naturoppsyn overtok Statskogs Fjelltjenes-
te i Finnmark den 1. juni 2006. I den forbindelse fo-
reslås bevilgningen under posten økt med til sam-
men 1 625 000 kroner. Midlene skal dekke deler av
etterslep på kjøp av nødvendig materiell til bruk i
oppsyns- og kontrollutøvelse i Finnmark. Midlene
skal også dekke utgifter til en informasjonsbrosjyre
om de nye oppsynsforholdene som er distribuert til
alle husstander i Finnmark.

Kap. 1427 Direktoratet for naturforvaltning
(jf. kap. 4427)

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen under posten foreslås økt med
2 728 000 kroner som følge av forventede merinn-
tekter under kap. 4427 post 09 Internasjonale opp-
drag.

Post 34 Statlige erverv, nasjonalparker

Bevilgningen under posten foreslås økt med til
sammen 9 mill. kroner.

Av beløpet skal 8 mill. kroner dekke erstat-
ningsutbetalinger og prosessutgifter ved vernede
områder.

Videre foreslås det 1 mill. kroner til å dekke
konsekvensutredninger i forbindelse med bl.a. utvi-
delse av planrammene for områdene Kvænangs-
botn og Sørdalen i Troms fylke.

Kap. 1441 Statens forurensningstilsyn 
(jf. kap. 4441)

Post 73 Tilskudd til biloppsamlingssystemet

Bevilgningen under posten foreslås redusert med
15 mill. kroner som følge av forventninger om re-
duksjon i antall innleverte bilvrak. Prognosene for
innleverte bilvrak tilsier at innsamlingen reduseres
med ca. 14 000 vrak, fra ca. 114 000 til ca. 100 000
vrak.

Kap. 1465 Statens kjøp av tjenester i
Statens kartverk

Post 21 Betaling for statsoppdraget

Posten foreslås økt med 3 mill. kroner bl.a. for å
dekke kostnader knyttet til Matrikkelprosjektet i
Statens kartverk. Inndekningen skjer gjennom en

tilsvarende reduksjon under kap. 2465 post 45 Stør-
re utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Kap. 1471 Norsk Polarinstitutt 
(jf. kap. 4471)

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen under posten foreslås styrket med 12
mill. kroner som følge av refusjoner knyttet til akti-
viteter ved forskningsstasjonen Troll i Antarktis, jf.
omtale under kap. 4471 ny post 21 Inntekter, An-
tarktis.

Kap. 2465 Statens kartverk (jf. kap. 5491
og 5603)

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

Det foreslås å redusere bevilgningen under denne
posten med 3 mill. kroner mot å øke bevilgningen
under kap. 1465 post 21 Betaling for statsoppdraget
for å dekke kostnader knyttet til Matrikkelprosjek-
tet i Statens kartverk.

Kap. 4400 Miljøverndepartementet 
(jf. kap. 1400)

Post 02 Ymse inntekter

Miljøverndepartementet var vert for IAIA (Interna-
tional Association for Impact Assessment) 06-kon-
feransen som ble arrangert i Stavanger 23.-26. mai
2006. Konferansen var delvis finansiert av sponso-
rinntekter, og merinntektene relaterer seg til spon-
sorinntekter på til sammen 3,9 mill. kroner.

Det foreslås å øke inntektsbevilgningen under
kap. 4400 post 02 Ymse inntekter med 3,9 mill. kro-
ner mot tilsvarende økning i utgiftsbevilgningen
under kap. 1400 post 01 Driftsutgifter.

Post 21 Oppdragsinntekter

Bevilgningen under posten foreslås redusert med
761 000 kroner som følge av at Statens forurens-
ningstilsyn har overtatt ansvaret for koordinering
av Fagsenteravtalen, jf. omtale under kap. 1400 post
21 Spesielle driftsutgifter.

Kap. 4427 Direktoratet for naturforvaltning
(jf. kap. 1427)

Post 09 Internasjonale oppdrag

Bevilgningen under posten foreslås økt med
2 728 000 kroner som følge av forventede merinn-
tekter. Utgiftsbevilgningen under kap. 1427 post 21
Spesielle driftsutgifter styrkes tilsvarende.
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Kap. 4441 Statens forurensningstilsyn 
(jf. kap. 1441)

Post 08 Inntekter fra salg av bilvrak

Bevilgningen under posten foreslås redusert med
15 mill. kroner som følge av forventninger om re-
duksjon i antall innleverte bilvrak. Prognosene for
innleverte bilvrak tilsier at innsamlingen reduseres
med ca. 14 000 vrak, fra ca. 114 000 til ca. 100 000
vrak.

Kap. 4471 Norsk Polarinstitutt 
(jf. kap. 1471)

(NY) Post 21 Inntekter, Antarktis

Det foreslås opprettet en ny inntektspost med en
bevilgning på 12 mill. kroner i forbindelse med for-
ventede refusjoner/inntekter knyttet til aktiviteter i
Antarktis, jf. omtale under kap. 1471 post 21.

Miljøverndepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om
endringer på statsbudsjettet for 2006 under kapitler
administrert av Miljøverndepartementet.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer på statsbudsjettet for 2006 under kapitler admini-
strert av Miljøverndepartementet i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag

til vedtak om endringer på statsbudsjettet for 2006 under
kapitler administrert av Miljøverndepartementet

I
I statsbudsjettet for 2006 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner

1400 Miljøverndepartementet (jf. kap. 4400):
01 Driftsutgifter, forhøyes med ............................................................................... 3 900 000

fra kr 166 470 000 til kr 170 370 000
21 Spesielle driftsutgifter, reduseres med .............................................................. 1 461 000

fra kr 43 588 000 til kr 42 127 000
1426 Statens naturoppsyn (jf. kap. 4426)

01 Driftsutgifter, forhøyes med ............................................................................... 1 625 000
fra kr 69 922 000 til kr 71 547 000

1427 Direktoratet for naturforvaltning (jf. kap. 4427)
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med ................................................................ 2 728 000

fra kr 65 132 000 til kr 67 860 000
34 Statlige erverv, nasjonalparker forhøyes med .................................................. 9 000 000

fra kr 5 100 000 til kr 14 100 000
1441 Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 4441)

73 Tilskudd til biloppsamlingssystemet reduseres med ....................................... 15 000 000
fra kr 154 455 000 til kr 139 455 000

1465 Statens kjøp av tjenester i Statens kartverk
21 Betaling for statsoppdraget forhøyes med ........................................................ 3 000 000

fra kr 350 788 000 til kr 353 788 000
1471 Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 4471)

21 Spesielle driftsutgifter forhøyes med ................................................................. 12 000 000
fra kr 50 665 000 til kr 62 665 000

2465 Statens kartverk (jf. kap. 5491 og 5603)
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold reduseres med .............................. 3 000 000

fra kr 12 000 000 til 9 000 000
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Inntekter:

Kap. Post Formål Kroner

4400 Miljøverndepartementet (jf. kap. 1400)
02 Ymse inntekter forhøyes med ............................................................................ 3 900 000

fra kr 96 000 til kr 3 996 000
21 Oppdragsinntekter reduseres med .................................................................... 761 000

fra kr 761 000 til kr 0
4427 Direktoratet for naturforvaltning (jf. kap. 1427)

09 Internasjonale oppdrag forhøyes med ............................................................... 2 728 000
fra kr 1 953 000 til kr 4 681 000

4441 Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 1441)
08 Inntekter fra salg av bilvrak reduseres med ..................................................... 15 000 000

fra kr 94 249 000 til kr 79 249 000
4471 Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 1471)
(NY) 21 Inntekter, Antarktis bevilges med ...................................................................... 12 000 000

II
Stortinget samtykker i at rammen for nye tilsagn ut-
over bevilgning for 2006 blir økt med 700 000 kro-

ner fra 85 300 000 kroner til 86 000 000 kroner un-
der kap. 1400 Miljøverndepartementet, post 78 Mil-
jøtiltak til nikkelverkene på Kola.
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