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St.prp. nr. 15

(2008–2009) 

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under 

Miljøverndepartementet


Tilråding fra Miljøverndepartementet av 14. november 2008, 

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


Innledning 

I denne proposisjonen legger Miljøverndeparte
mentet fram forslag til endringer i statsbudsjettet 
for 2008. 

Endringsforslag 

Kap. 1400 Miljøverndepartementet 
Post 21 Spesielle driftsutgifter 
Det er bevilget 0,6 mill. kroner under kap. 1400 
post 21 til markering av to nasjonalparkåpninger i 
2008. Åpningen av Hallingskarvet nasjonalpark ble 
imidlertid dyrere enn antatt. For å dekke kostna
dene ved åpningen av Varangerhalvøya nasjonal
park foreslås det en tilleggsbevilgning på kap. 1400 
post 21 på 0,5 mill. kroner. 

Kap. 1427 Direktoratet for naturforvaltning 
Post 60 Tilskudd til lokalt utviklingsfond 
Posten foreslås redusert med 6 mill. kroner til 0 
fordi vedtak om vern av Trillemarka-Rollagsfjell 
ikke har blitt gjennomført så tidlig som planlagt i 
2008. 

Bevilgningen ble opprettet ved behandlingen 
av St.prp. nr. 59 (2007-2008) og Innst. S. nr. 270 
(2007-2008). Midlene var øremerket et felles utvik
lingsfond for de tre kommunene som er berørt av 
vern av Trillemarka-Rollagsfjell. Det vil ikke være 

aktuelt å utbetale midlene før vernevedtak er fattet, 
og det er konstituert et styre samt fastsatt vedtek
ter for disponeringen av fondet. Siden vernevedta
ket ikke er foretatt ennå, vil pengene ikke være 
aktuelle å utbetale i 2008. 

Post 34 Statlig erverv, nasjonalparker 
Tilsagnsfullmakten under kap. 1427 post 34 fore
slås økt med 94,34 mill. kroner til 168,74 mill. kro
ner for å sikre at fullmakten vil dekke økte kost
nadsanslag for alle utestående tilsagn og for å sikre 
at nasjonalparkplanen kan gjennomføres innen 
2010. 

Årsaken til økte kostnadsanslag er at det er lagt 
inn påløpte renteforpliktelser på tidligere vernede 
områder der oppgjøret er utsatt i påvente av en 
avklaring i erstatningsreglene for nasjonalparker 
og landskapsvernområder. Utenom rentene er 
også omkostningene vesentlig oppjusterte, særlig 
når det gjelder utgifter til grensemerking. En min
dre del av økningene skyldes oppjusterte erstat
ningsoverslag på områder som er vernet som 
naturreservat. 

I tillegg må fullmakten økes for å få gjennom
ført tre planlagte nye vernevedtak i inneværende 
år, nemlig Naustdal-Gjengedal, Ålfotbreen og Hyl
lingsdalen-Skardsfjella. 

Post 35 Statlig erverv, nytt skogvern 
Regjeringen har i flere år satset sterkt på arbeidet 
med frivillig skogvern. Ved frivillig vern tilbyr 
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grunneiere skogvernarealer til staten. Dersom sta
ten finner skogen verneverdig, forhandler partene 
om pris og andre forhold knyttet til vernet. Oppnås 
avtale om dette, sendes verneforslaget på høring. 
Vernevedtak skjer ved kongelig resolusjon. 

Det har den siste tiden skjedd en betydelig 
bedring i fremdriften for denne type vern. Av hen
synet til grunneierne og av hensyn til ordningen 
med frivillig skogvern som helhet, er det viktig å 
fatte vernevedtak når sakene er ferdigbehandlet. 

Verneprosessen for Skrim, som er det hittil 
største frivillige verneområdet, har nå kommet så 
langt at vedtak kan fattes før jul 2008. I tillegg er 
ytterligere syv frivillig vernområder klare for ver
nevedtak. Ved frivillig skogvern utbetales erstat
ningene straks etter vernevedtak. 

Miljøverndepartementet foreslår en tilleggs
bevilgning på kap. 1427 post 35 på 86,5 mill. kroner 
til vern av de omtalte områdene. 

Det pågår et omfattende arbeid for vern av skog 
på statsgrunn. For å muliggjøre vern av skog på 
statsgrunn i 2008 foreslås tilsagnsfullmakten 
under kap. 1427 post 35 økt med 22,2 mill. kroner 
til 133,6 mill. kroner. 

Kap. 1441 Statens forurensningstilsyn 
Post 22 Statlig ordning for sletting av klimakvoter 
Det foreslås en reduksjon i bevilgningen på 2,8 
mill. kroner. 

Etableringen av den statlige ordningen for fri
villig sletting av klimakvoter i regi av Statens foru
rensningstilsyn skulle etter planen starte opp 1. juli 
2008. Imidlertid ble det en forsinket oppstart den 1. 
oktober 2008. Det ble bevilget 7,411 mill. kroner til 
ordningen med sletting av klimakvoter ved 
behandlingen av St.prp. nr. 59 (2007-2008) og 
Innst. S. nr. 270 (2007-2008), herunder 5,6 mill. kro
ner til kjøp av kvoter fra Finansdepartementet. 
Utgiftene avhenger av forventet salg av kvoter. 
Som følge av utsatt oppstart forventes utgiftene til 
kjøp av kvoter halvert for inneværende år og pos
ten foreslås dermed redusert med 2,8 mill. kroner. 

Det vises for øvrig til omtale under kap. 4441, 
post 02, Inntekter, statlig ordning for sletting av kli
makvoter. 

Post 39 Oppryddingstiltak, kan overføres 
Arbeidet med igangsetting av tiltak i sedimenter er 
tid- og kostnadskrevende, og flere av de kost
nadskrevende tiltakene kan først settes i gang i 
2010-2011. 

For 2008 regner departementet med et forbruk 
på denne posten på om lag 50 mill kroner. Summen 
av bevilgning for 2008 og overført beløp fra 2007 er 

på 165,7 mill kroner. Estimerte overføringer til 
2009 er på 115,7 mill. kroner. For 2009 er det fore
slått en bevilgning på 102,78 mill. kroner, jf. St.prp. 
nr. 1 (2008-2009). Estimerte utbetalinger i 2009 
beløper seg til 139 mill. kroner. 

Som følge av den forventede store overførin
gen til 2009, og estimerte utbetalinger i 2009, fore
slås det å sette ned bevilgningen på posten med 70 
mill. kroner for 2008. 

Post 76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning 
Det foreslås en reduksjon i budsjettet med 2 mill. 
kroner i forbindelse med refusjonsordningen av 
klimagassene HFK og PFK. 

Etter at posten ble redusert med 4 mill. kroner 
ved behandlingen av St.prp. nr. 59 (2007-2008) og 
Innst. S. nr. 270 (2007-2008) gjenstår det 5 mill. kro
ner til refusjon av avgift på HFK/PFK. Det er hittil 
i år ingen utbetalinger til dette formålet, og det 
anslås utbetalinger på om lag 3 mill. kroner i løpet 
av året. Det foreslås derfor å redusere budsjettet 
med ytterligere 2 mill. kroner. 

Kap. 1471 Norsk Polarinstitutt 
Post 01 Driftsutgifter 
Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1471, post 
01 med 22 mill. kroner. Den økte aktiviteten kom
mer som følge av økte inntekter, jf. omtale under 
kap. 4471, post 03. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 
Posten foreslås økt med 3 mill. kroner. Fredag 3. 
oktober 2008 pådro en av overvintrerne på fors
kningsstasjonen Troll i Antarktis seg et komplisert 
beinbrudd under en fritidstur. Han er nå operert i 
Cape Town og fraktet videre til sykehus i Norge. 
Kostnadene for å hente ham ut fra Antarktis samt 
medisinsk behandling beløper seg til 3 mill. kro
ner. 

Kap. 4441 Statens forurensningstilsyn 
Post 02 Inntekter, statlig ordning for sletting av kli
makvoter 
Det foreslås en reduksjon av inntektene på 3,1 mill. 
kroner. 

Etableringen av den statlige ordningen for fri
villig sletting av klimakvoter er forsinket og trådte 
først i kraft den 1. oktober. Som følge av forsinket 
oppstart forventes inntektene å bli 3,1 mill. kroner 
lavere enn tidligere bevilget, jf. St.prp. nr. 59 (2007
2008) og Innst. S. nr. 270 (2007-2008). 

Det vises for øvrig til omtale under kap. 1441, 
post 22, Statlig ordning for sletting av klimakvoter. 
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Kap. 4471 Norsk Polarinstitutt 
Post 03 Inntekter fra diverse tjenesteyting 
En gjennomgang av allerede bokførte inntekter og 
forventede inntekter for resten av året viser en esti
mert økning på om lag 22 mill. kroner under pos
ten. Økningen relaterer seg i hovedsak til inntekter 
i tilknytning til prosjekter i det internasjonale 
polaråret (IPY), men også en generell økning i 
bevilgninger på eksterne prosjekter der Norsk 
Polarinstitutt har søkt om midler. 

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 4471, 
post 03 med 22 mill. kroner. 

Miljøverndepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endringer i statsbudsjettet for 2008 under Miljø
verndepartementet. 

Vi HARALD, Norges Konge,


s t a d f e s t e r : 


Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Miljøverndeparte
mentet i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 


til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2008 under 

Miljøverndepartementet


I 

I statsbudsjettet for 2008 gjøres følgende endringer: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

1400 Miljøverndepartementet 
21 Spesielle driftsutgifter, kan forhøyes med.................................................... 500 000 

fra kr 96 157 000 til kr 96 657 000 
1427 Direktoratet for naturforvaltning 

35 Statlig erverv, nytt skogvern, kan overføres ................................................. 86 500 000 
Fra kr 106 981 000 til kr 193 481 000 

60 Tilskudd til lokalt utviklingsfond, reduseres med....................................... 6 000 000 
fra kr 6 000 000 til kr 0 

1441 Statens forurensningstilsyn 
22 Statlig ordning for sletting av klimakvoter, reduseres med ....................... 2 800 000 

fra kr 7 411 000 til kr 4 611 000 
39 Oppryddingstiltak, kan overføres, reduseres med ..................................... 70 000 000 

fra kr 112 780 000 til kr 42 780 000 
76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, reduseres med......................... 2 000 000 

fra kr 50 000 000 til kr 48 000 000 
1471 Norsk Polarinstitutt 

01 Driftsutgifter, forhøyes med........................................................................... 22 000 000 
fra kr 114 732 000 til kr 136 732 000 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med ................................. 3 000 000 
fra kr 56 851 000 til 59 851 000 

Inntekter:


Kap. Post Formål Kroner 

4441 
02 

Statens forurensningstilsyn 
Inntekter, statlig ordning for sletting av klimakvoter, reduseres med ...... 
fra kr 6 241 000 til kr 3 141 000 

3 120 000 

4471 
03 

Norsk polarinstitutt 
Inntekter fra diverse tjenesteyting, forhøyes med....................................... 
fra kr 19 979 000 til kr 41 979 000 

22 000 000 
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II 

Tilsagnsfullmakter 

Stortinget samtykker i at: 
Miljøverndepartementet i 2008 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet 
ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp: 

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme 

1427 
34 
35 

Direktoratet for naturforvaltning 
Statlig erverv, nasjonalparker 
Statlig erverv, nytt skogvern 

168,7 mill. kroner 
133,6 mill. kroner 








