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Tillegg nr. 6 til tildelingsbrev 2022 – Endringer i budsjettildeling 

I dette tillegget til tildelingsbrevet gir Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) nye 

føringer for Direktoratet for byggkvalitets virksomhet i 2022.  

 

Vi ber om at eventuelle uklarheter tas opp så snart som mulig.  

 

1. Oppfølging av nasjonal strategi for sirkulærøkonomi – fullmakt  

Vi viser til at DiBK i tillegg nr. 1 til tildelingsbrevet for 2022 fikk i oppdrag å drifte sekretariats-

funksjonen til Samordningsrådet for digitalisering. Klima- og miljødepartementet (KLD) har 

gitt KDD fullmakt til å belaste deres kap. 1400, post 21 Spesielle driftsutgifter med inntil 

1 250 000 kroner og post 76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak med inntil 

463 500 kroner i 2022. KDD videretildeler med dette fullmakten til Direktoratet for 

byggkvalitet, jf. tabellen under.  

 

Kap. 1400 Klima- og miljødepartementet tall i tusen kroner 

Post Betegnelse Budsjett 2022 

21 Spesielle driftsutgifter 1 250 

76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak 464 

 

Midlene skal brukes til DiBKs arbeid for å gjennomføre pilotprosjekter og høste erfaringer 

knyttet til utvikling og flyt av digitale produktdata for byggevarer med særlig potensiale for økt 

ombruk.  

 

Vi gjør oppmerksom på at midlene tildeles til gjennomføring av prosjekter i 2022, og at 

ubenyttede midler ikke kan overføres til neste budsjettår. KLD presiserer at prosjektnummer 

22620400 må brukes ved alle henvendelser om prosjektene. 
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Side 2 
 

KLD ber om at DiBK innen 15. september 2022 sender en kortfattet rapport om status for 

prosjektene til postmottak@kld.dep.no. Denne rapporten skal gi en vurdering av om 

prosjektene vil bli gjennomført som planlagt i løpet av 2022. Dersom det på dette tidspunkt er 

klart at midlene ikke vil bli fullt ut benyttet, skal det framkomme av rapporten.  

 

Sluttrapportering/årsrapport på tildelte midler sendes til KLD så snart prosjektet er ferdig, og 

til postmottak@kld.dep.no senest innen 1. mars 2023. Rapporten skal inneholde et kort 

sammendrag av aktiviteten, en oversikt over gjennomført aktivitet for det enkelte prosjekt og 

prosjektet viktigste resultater.  

 

KDD ber om å få kopi av rapportene som DiBK sender til KLD, og at status på denne 

fullmakten inkluderes i øvrig regnskapsrapportering som skal leveres iht. tildelingsbrevet.  

 

2. Digitalisering av planprosessene – fullmakt  

Vi viser til fullmakt gitt i tillegg nr. 1 til tildelingsbrevet for 2022. KDD gir med dette DiBK 

fullmakt til å belaste kapittel 500, post 21 Spesielle driftsutgifter med inntil 4,3 mill. kroner 

ekskl. mva. i 2022, jf. tabellen under. Dette er en økning på 800 000 kroner i forhold til 

tidligere fullmakt, fra 3,5 mill. kroner til 4,3 mill. kroner.  

 

Kap. 500 Kommunal- og distriktsdepartementet tall i tusen kroner 

Post Betegnelse Budsjett 2022 

21 Spesielle driftsutgifter 4 300 

 

Midlene skal brukes til å videreutvikle varsel om planstart til fasen for kunngjøring av offentlig 

ettersyn/høring av planforslag.  

 

Vi gjør oppmerksom på at ubenyttede midler ikke kan overføres til neste budsjettår. I tråd 

med skrittvis arbeidsform i prosjektet vil departementet be om en endelig rapportering på 

forbruk av tildelte midler per 31. desember 2022 innen 15. januar 2023.  
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Benedikte Endresen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Ingrid-Therese Øverland 

seniorrådgiver 
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