St.prp. nr. 20
(2002–2003)

Om endringer på statsbudsjettet for 2002 under
kapitler administrert av Miljøverndepartementet
Tilråding fra Miljøverndepartementet av 15. november 2002,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Bondevik II)

1

Innledning

I denne proposisjonen legger Miljøverndeparte
mentet fram forslag til endringer i statsbudsjettet
høsten 2002.

2 Endringsforslag
Kap. 1400
Post 77

Miljøverndepartementet
(jf. kap. 4400)

Oppfyllelse av garantiansvar for
miljøvernlån

Ordningen med å gi statlige garantier for miljøvern
lån ble avviklet fra og med 1. januar 1997. Miljø
verndepartementet har fullmakt til å utgiftsføre
uten bevilgning de tap som staten er juridisk for
pliktet til å dekke, jf. St.prp. nr. 1 (2001–2002). For
utsetningen er at departementet så snart det er mulig legger frem forslag for Stortinget om å dekke ta
pene.
Som følge av dette legger Miljøverndeparte
mentet frem forslag om å dekke oppståtte og ut
giftsførte tap under garantiordningen i perioden
1.10.2001 til 30.09.2002 som samlet utgjør
14 004 000 kroner.

Kap. 1400
Post 78

Miljøverndepartementet
(jf. kap. 4400)

Miljøtiltak til nikkelverkene på Kola, kan
overføres

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 83
mill. kroner.
Til grunn for bevilgningsforslagene for 2001 og
2002 lå en forutsetning om at avtalene knyttet til til
skuddet til modernisering av nikkelverket på Kola
skulle være undertegnet i oktober 2001. Avtalen
mellom Miljøverndepartementet og Den nordiske
investeringsbanken (NIB) om forvaltning av til
skuddet og avtalen om utbetaling av tilskuddet mel
lom NIB og Kola gruve- og metallurgiske selskap
(KMMC) ble undertegnet i desember 2001. Etter at
avtalen mellom NIB og KMMC var undertegnet,
måtte NIB gjennomgå prosjektet og forsikre seg
om at alle forutsetningene i avtalene var oppfylt før
første utbetaling ble foretatt. Dette viste seg å være
et omfattende arbeid som tok vesentlig mer tid enn
opprinnelig forutsatt. Disse forholdene har medført
en forskyvning av utbetalingene av tilskuddet.
Første utbetaling av tilskudd fant sted i juli 2002.
Utbetalingene i 2002 kan dekkes innenfor overført
beløp fra 2001. Bevilgningen for 2002 foreslås derfor satt ned til 0 for ikke å få et svært høyt beløp
overført til 2003.
Kap. 1400, 1425, 1426, 1427, 1429, 1441,
1471, 2422, 4425, 4441, 5322
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Tilsagnsfullmakten for 2002 forslås økt med 83
mill. kroner til totalt 225,4 mill. kroner. Den fore
slåtte økningen i tilsagnsfullmakten tilsvarer den
foreslåte bevilgningsreduksjonen på posten.
Kap. 1425
Post 01

Vilt- og fisketiltak (jf. kap. 4425)

Driftsutgifter

Utgifter over kap. 1425 til fiskeformål er finansiert
ved fiskeravgift på fiske etter anadrom laksefisk.
Avgiftene blir inntektsført i Statens fiskefond, og
under kap. 4425 post 52 føres refusjonen fra fondet
til dekning av utgiftene til fiskeformål under kap.
1425. Statens fiskefond blir forvaltet av Direktoratet
for naturforvaltning.
En opptelling etter sommeren 2002 viser at mar
kert færre personer har løst fiskeravgift enn tidlige
re år. Forventede inntekter til Statens fiskefond an
slås å bli ca 2,2 mill. kroner lavere enn det man tid
ligere har budsjettert med.
Det foreslås derfor å sette ned bevilgningen
med 1,0 mill. kroner under henholdsvis kap. 1425
post 01 og kap. 4425 post 52. Dette vil medføre at
kapitalen i Statens fiskefond blir redusert med 1,2
mill. kroner.
I St.prp. nr. 1 (2002–2003) Miljøverndeparte
mentet er det tatt hensyn til dette ved budsjettering
av kapitalstrømmen i Statens fiskefond og bevilg
ningsforslagene under kap. 1425 og 4425.

Orientering om Viltfondet
Viltfondet som forvaltes av Direktoratet for natur
forvaltning, refunderer Brønnøysundregistrenes ut
gifter til drift av Jegerregistret. Refusjonen føres un
der kap. 3904 post 02 mens driftsutgiftene dekkes
under kap. 904 post 01. Utgiftene ved drift av Jeger
registret har økt, og det er derfor behov for å øke
refusjonen med 1,8 mill. kroner. Økningen foreslås
i sin helhet inndekket ved reduksjon i oppspart
kapital i Viltfondet.
For årene 2001 og 2002 har det vært budsjettert
med 3,5 mill. kroner i refusjon fra Viltfondet under
kap. 3904 Brøysundregistrene for å kompensere ut
gifter Brønnøysundregistrene har til drift av Jeger
registeret, jf. St. prp. nr. 1 for Miljøverndepartemen
tet for disse årene. En gjennomgang viser at de fak
tiske utgiftene til Jegerregisteret totalt ligger ca 1,8
mill. kroner over dette nivået i denne perioden.
Merbehovet er hovedsakelig knyttet til kostnader
til porto, trykking, konvolutter, konvoluttering,
layout og korrektur, men er også knyttet til beman
ningsmessig tilpasning for å kunne imøtekomme
de krav til saksbehandling, servicegrad m.v. som er
nedfelt i avtalen Brønnøysundregistrene har med
Direktoratet for naturforvaltning.

Ved behandlingen av St.prp. nr. 1 (2001–2002)
har Stortinget gitt Nærings- og handelsdeparte
mentets fullmakt til å overskride kap. 904 post 01
mot tilsvarende merinntekter under kap. 3904 post
01 og post 02. Denne fullmakten vil bli benyttet til å
dekke merutgiftene til Brønnøysundregistrene.
Dette innebærer at den økte refusjonen fra Viltfon
det til Brønnøysundregistrene tas direkte fra Vilt
fondets kapital. Dette betyr at budsjettert saldo pr
31.12.2002 i Viltfondet vil være på 4,9 mill. kroner i
stedet for 6,7 mill. kroner, og at forventet saldo ved
utgangen av 2003 vil være på 2,9 mill. kroner i ste
det for 4,7 mill. kroner som oppgitt av Miljøvernde
partementet i St.prp. nr. 1 (2002–2003).
Til orientering foreslås refusjonen til Brønnøy
sundregisteret i 2003-budsjettet økt med 1,0 mill.
kroner til 4,5 mill. kroner i St. prp. nr. 1 (2002–
2003).
I St.prp. nr. 1 (2002–2003) for Miljøverndeparte
mentet er det ikke tatt høyde for den økte refusjo
nen til Brønnøysundregistrene i tabellen som viser
budsjettering av kapitalstrømmen i Viltfondet. Den
reviderte tabellen ser slik ut:

Tabell 2.1 Beregning av kapital i Viltfondet i 2002
og 2003:
Beløp
(i 1000-kr):

Tekst:

Saldo pr. 31.12.01: ...................................
Budsjettert innbetalt 2002: .....................
Budsjetterte refusjoner i 2002 (utbeta
linger fra fondet): ....................................

6 833
58 500
-60 445

Budsjettert saldo pr. 31.12.02: ...............
Budsjettert innbetalt i 2003: ...................
Budsjetterte refusjoner i 2003 (utbeta
linger fra fondet): ....................................

-56 010

Budsjettert saldo pr. 31.12.03: ...............

2 922

Kap. 1426
Post 30

4 888
54 044

Statens naturoppsyn
(jf. kap. 4426)

Tiltak i nasjonalparkene, kan overføres

Posten foreslås redusert med 1 420 000 kroner mot
tilsvarende økning i bevilgningen under kap. 1427
post 77, jf. omtale under kap. 1427 post 77.
Kap. 1427
Post 77

Direktoratet for naturforvaltning
(jf. kap. 4427)

Tilskudd til naturinformasjonssentra, kan
overføres

Posten foreslås styrket med 1 420 000 kroner. Be
vilgningen under kap. 1426 post 30 foreslås redu
sert med et tilsvarende beløp.
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Hardangervidda nasjonalparksenter Møsvatn
var konkurstruet høsten 2001. I en flertallmerknad
fra Stortingets energi- og miljøkomite (jf. Budsj.
Innst. S. nr 9 (2001–2002)), ble departementet bedt
om å medvirke til å finne en løsning på den akutte
økonomiske situasjonen ved senteret. Miljøvernde
partementet ga tilsagn om å medvirke i refinansie
ringen med til sammen 2,4 mill. kroner.
Miljøverndepartementet utbetalte 1 420 000.
kroner i mai 2002. Det resterende beløpet vil bli ut
betalt i 2003. Departementet foreslår at bevilgnin
gen under kap. 1426 post 30 reduseres med
1 420 000 kroner mot tilsvarende økning i bevilg
ningen under kap. 1427 post 77 for at ikke andre til
tak under kap. 1427 post 77 må reduseres pga. til
skuddet til Hardangervidda nasjonal parksenter.

Kap. 1429
Post 72

Riksantikvaren (jf. kap. 4429)

Vern og sikring av fredete og
bevaringsverdige kulturminner og
kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes
under kap. 1429 post 21

Det er behov for å øke tilsagnsfullmakten på posten
med 1 mill. kroner for å sikre finansiering av Norveg-prosjektet – Senter for kystkultur og kystnæ
ring. Prosjektet kombinerer kultur, miljø og verdi
skaping og finansieres gjennom et spleiselag mel
lom flere finansieringskilder, bl.a. Miljøverndepar
tementet.

Kap. 1441
Post 75

Statens forurensningstilsyn
(jf. kap. 4441)

Utbetaling av pant for bilvrak,
overslagsbevilgning

Det foreslås økt bevilgning på kap. 1441 post 75
med 20 mill. kroner. Utbetalingene hittil i år ligger
godt over det normale. En viktig grunn til dette er
avgiftsmyndighetenes innstramming av innbeta
lingsrutinene i forhold til årsavgiften for biler. Inn
strammingen medførte stor pågang av bileiere som
ville ha sin bil vraket for å unngå å betale årsavgift.
Pr. 2. tertial er det benyttet i overkant av 80% av be
vilgningen. Statistikken over vrakede kjøretøy pr. 1.
halvår viser at nivået ligger 10 000 over prognosene
som ble lagt til grunn. Selv med en noe lavere fre
kvens på vraking i 2. halvår, anslås det å være behov for en tilleggsbevilgning på 20 mill. kroner på
denne posten for 2002.

Kap. 1441
Post 76

Statens forurensningstilsyn
(jf. kap. 4441)

Refusjonsordninger

Bevilgningen på posten foreslås samlet sett redu
sert med 8 mill. kroner. Posten omfatter to innsam
lingsordninger; innsamling av spillolje og innsam
ling av trikloreten (TRI). Formålet med ordningene
er å stimulere til økt innlevering av spillolje og TRI
til godkjent behandling. Postens bevilgning på 50
mill. kroner er fordelt med 48 mill. kroner til spillol
je og 2 mill. kroner til TRI.
Basert på mengden spillolje innsamlet hittil i år
tilsier prognosene at samme mengde samles inn i
2002 som i 2001. På bakgrunn av dette forventes
samlede utbetalinger i 2002 til innsamling av spillol
je å bli 41,5 mill. kroner.
Til innsamling av TRI forventes det utbetalt 0,5
mill. kroner i 2002.
Miljøverndepartementet foreslår som følge av
dette, at bevilgningen på TRI nedsettes med 1,5
mill. kroner og spillolje med 6,5 mill. kroner. Totalt
foreslås bevilgningen redusert med 8,0 mill. kro
ner.
Kap. 1471
Post 01

Norsk Polarinstitutt
(jf. kap. 4471)

Driftsutgifter

I forbindelse med Antarktisksamarbeidet prosjek
teres en flystripe i nærheten av stasjonen Troll i
Dronning Maud Land. Samarbeidsprosjektet be
står foreløpig av 11 nasjoner. Norge sammen med 8
av de andre nasjonene, skal bidra med USD 100 000
som et engangs investeringstilskudd. Norges bidrag dekkes innenfor Norsk Polarinstitutts ordinæ
re bevilgning til Antarktis. Arbeidet med flystripen,
Dromlan, startes opp i 2002 og deler av investerin
gene må kostnadsføres i år. Det er Polarinstituttet
som utbygger, som vil få utgiftene som senere re
funderes fra samarbeidslandene. Det avholdes mø
te med samarbeidslandene og kontraktsforhandlin
ger medio november. Polarinstituttet regner med å
måtte forskuttere 2,6 mill. kroner av investerings
kostnadene i 2002 mot tilsvarende merinntekter i
2003.
Norsk Polarinstitutt søker forskningsmidler bå
de fra Norges Forskningsråd og EU hvert år. Utbe
talingsrutinene til eksterne bidragsytere er ikke til
passet kontantprinsippet, og det forventes at Polar
instituttet må forskuttere utgifter på 1,85 mill. kro
ner i 2002 fordi inntektene først blir innbetalt året
etter.
Miljøverndepartementet foreslår en tilleggsbe
vilgning under kap. 1471 post 01 med sammenlagt
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kr 4 450 000 mot tilsvarende merinntekter i 2003.
Det vises i den sammenheng til St.prp. nr. 1 (2002–
2003). Tillegg nr. 10.
Kap. 2422
Post 90

Statens miljøfond

Statens miljøfond, lån, kan overføres

På grunn av forsinkelser i et par store prosjekter vil
enkelte utbetalinger bli forskjøvet til 2003.
Det foreslås at bevilgningen på posten reduse
res med 15 mill. kroner og at tilsagnsfullmakten på
posten blir økt tilsvarende til 44,5 mill. kroner.
Kap. 4425
Post 52

til 5 733 000 kroner. Mindreinntektene skyldes at
flere av bedriftene nå er EMAS/ISO-registrert. Det
er vedtatt at bedrifter som blir EMAS/ISO-registrert skal betale en lavere kontrollutgift.

Refusjoner fra Viltfondet og
Statens fiskefond (jf. kap. 1425)

Kap. 5322
Post 91

Statens miljøfond, avdrag

Innbetaling av avdrag

Innbetalte avdrag på posten hittil i år er 3,6 mill.
kroner. Det forventes at innbetalingene for 2002 vil
bli på ca 6,5 mill. kroner, da noen lån har fått
avdragsutsettelse. Budsjetterte innbetalinger i 2002
var på 10 mill. kroner. Miljøverndepartementet fo
reslår at bevilgningen under kap. 5322 post 91 redu
seres med 3,5 mill. kroner.

Statens fiskefond

Det foreslås at bevilgningen under kap. 4425 post
52 reduseres med 1,0 mill. kroner, jf. kap. 1425 post
01.

Miljøverndepartementet
tilrår:

Kap. 4441
Post 01

Statens forurensningstilsyn
(jf. kap. 1441)

Refusjon av kontrollutgifter

Det foreslås at inntektskravet på kap. 4441 post 01
nedsettes med 0,8 mill. kroner, fra 6 533 000 kroner

At Deres Majestet godkjenner og skriver under
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om
endringer på statsbudsjettet for 2002 under kapitler
administrert av Miljøverndepartementet.

Vi HARALD Norges Konge,
stadfester:
Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer på statsbudsjettet for 2002 under kapitler
administrert av Miljøverndepartementet i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag
til vedtak om endringer på statsbudsjettet for 2002 under
kapitler administrert av Miljøverndepartementet
I
I statsbudsjettet for 2002 gjøres følgende endringer:

Utgifter:
Kap

Post Formål

1400
77
78
1425
01
1426
30
1427
77
1441
75
76
1471
01
2422
90

Kroner

Miljøverndepartementet (jf. kap. 4400)
Oppfyllelse av garantiansvar for miljøvernlån, bevilges med ..............................
Miljøtiltak til nikkelverkene på Kola, kan overføres, reduseres med ..................
fra kr 83 000 000 til kr 0
Vilt- og fisketiltak (jf. kap. 4425)
Driftsutgifter, reduseres med ..................................................................................
fra kr 31 500 000 til kr 30 500 000
Statens naturoppsyn (jf. kap. 4426)
Tiltak i nasjonalparkene, kan overføres, reduseres med .......................................
fra kr 4 791 000 til kr 3 371 000
Direktoratet for naturforvaltning (jf. kap. 4427)
Tilskudd til naturinformasjonssentra, kan overføres, økes med ..........................
fra kr 6 400 000 til kr 7 820 000
Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 4441)
Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, økes med .............................
fra kr 151 252 000 til kr 171 252 000
Refusjonsordninger, reduseres med .......................................................................
fra kr 50 000 000 til kr 42 000 000
Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 4471)
Driftsutgifter, økes med ...........................................................................................
fra kr 109 553 000 til kr 114 003 000
Statens miljøfond
Statens miljøfond, lån, kan overføres, reduseres med ...........................................
fra kr 45 000 000 til kr 30 000 000

14 004 000
83 000 000

1 000 000

1 420 000

1 420 000

20 000 000
8 000 000

4 450 000

15 000 000

Inntekter:
Kap

Post Formål

4425
52
4441
01
5322
91

Refusjoner fra Viltfondet og Statens fiskefond (jf. kap. 1425)
Statens fiskefond, reduseres med ...........................................................................
fra kr 16 200 000 til kr 15 200 000
Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 1441)
Refusjon av kontrollutgifter, reduseres med .........................................................
fra kr 6 533 000 til kr 5 733 000
Statens miljøfond, avdrag
Innbetaling av avdrag, reduseres med ...................................................................
fra kr 10 000 000 til kr 6 500 000

Kroner

1 000 000

800 000

3 500 000
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II
Tilsagnsfullmakter:
1. Stortinget samtykker i at rammen for tilsagn utover bevilgning for 2002 blir økt med 83,0 mill.
kroner fra 142,4 mill. kroner til 225, 4 mill. kro
ner under kap. 1400 i Miljøverndepartementet
post 78 Miljøtiltak til nikkelverkene på Kola,
kan overføres.
2. Stortinget samtykker i at rammen for tilsagn utover bevilgning for 2002 blir økt med 1,0 mill.

kroner fra 6,5 mill. kroner til 7,5 mill. kroner un
der kap. 1429 i Riksantikvaren post 72 Vern og
sikring av fredede og bevaringsverdige kultur
minner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyt
tes under kap. 1429 post 21.
3. Stortinget samtykker i at rammen for tilsagn utover bevilgning for 2002 blir økt med 15,0 mill.
kroner fra 29,5 mill. kroner til 44,5 mill. kroner
under kap. 2422 Statens miljøfond post 90 Sta
tens miljøfond, lån, kan overføres.

