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Supplerende tildelingsbrev etter ny salderingen 2020
I Prop. 49 S (2020–2021) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og
miljødepartementet av 20.11.20 foreslo regjeringen endringer i bevilgninger og
tilsagnsfullmakt under Klima- og miljødepartementets område i budsjettet for 2020.
Forslagene fra regjeringen var delvis basert på innspill fra Miljødirektoratet gjennom foreløpig
årsrapport per 31.08.19, jf. oversendelse av 15.09.20.
Stortinget la fram sin innstilling i saken 10.12.20, jf. Innst. 169 S (2020–2021). Stortinget
gjorde vedtak i samsvar med denne innstillingen 14.12.20.
Stortingets vedtak medfører endringer i miljøvernforvaltningens budsjettkapitler som igjen
fører til endrede tildelinger på poster administrert av Miljødirektoratet som referert nedenfor.

1. Endringer i tildeling etter ny salderingen - Omtale av saker
Alle budsjettendringer som omtales nedenfor tildeles i sin helhet Miljødirektoratet.
Kap. 1420 Miljødirektoratet
Post 23 Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres
Bevilgningen er økt med til sammen 1,5 mill. kroner. Endringen er sammensatt, og skyldes
økt behandling av gebyrpålagte saker på forurensningsområdet (5,5 mill. kroner), jf. omtale
under kap. 4420 post 04, og reduserte internasjonale oppdrag (-4 mill. kroner), jf. omtale
under kap. 4420 post 09.
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Post 30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres
Tilsagnsfullmakten er økt med 13,3 mill. kroner, fra 55 mill. kroner til 68,3 mill. kroner.
Endringen skyldes forskyvninger i utbetalingene, slik at tilsagn som var planlagt utbetalt i år
blir utsatt til neste år og derfor krever høyere fullmakt. Forskyvningene gjør samtidig at 6,7
mill. kroner av bevilgningen ikke vil bli disponert i år, og bevilgningen er redusert med dette
beløpet.
Post 32 Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres
Bestillingsfullmakten er økt med 1,4 mill. kroner, fra 1,3 mill. kroner til 2,7 mill. kroner på
grunn av forskyvninger i utbetalingene. Pådratte forpliktelser i arbeidet med fylkesvise
verneplaner som var antatt å komme til utbetaling i 2020, kommer først til utbetaling i 2021
eller senere.
Post 33 Statlige erverv, nytt landbasert vern, kan overføres
Bevilgningen er økt med 0,5 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon under kap. 1420 post
36. Midlene skal dekke omkostninger ved erstatningsoppgjøret for Jomfruland nasjonalpark
og kostnader til grensemerking både for denne og Raet nasjonalpark. I tillegg
bestillingsfullmakten økt med 0,5 mill. kroner, fra 1,2 mill. kroner til 1,7 mill. kroner.
Bakgrunnen er oppdaterte kostnadsanslag, hovedsakelig knyttet til neste års utgifter til
grensemerking for Raet nasjonalpark.
Post 34 Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres
Flere erstatningssaker som tidligere var antatt å bli ferdigstilt og utbetalt i 2021, vil med høy
sannsynlighet bli avsluttet senhøsten 2020. Dette fører til et merbehov i 2020. Bevilgningen
er følgelig økt med 7,6 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon under kap. 1420 post 38.
Post 36 Statlige erverv, marint verv, kan overføres
Bevilgningen er redusert med 0,5 mill. kroner, jf. omtale under kap. 1420 post 33.
Post 38 Restaurering av myr og annen våtmark, kan overføres
Bevilgningen er redusert med 7,6 mill. kroner, jf. omtale under kap. 1420 post 34.
Post 61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning, kan overføres
Bevilgningen er redusert med 90,8 mill. kroner mot en tilsvarende økning av
tilsagnsfullmakten på posten. I 2020 er det bevilget 97 mill. kroner for å bidra til økt bruk av
hurtigbåter med null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale samband.
Hurtigbåtprosjektene er krevende prosjekter som gjennomføres og utbetales over flere år.
Store deler av midlene vil ikke komme til utbetaling inneværende år og bevilgningen er
vedtatt redusert med 90,8 mill. kroner. Det er vedtatt en tilsvarende økning av
tilsagnsfullmakten på posten, fra 424,6 mill. kroner til 515,4 mill. kroner.
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Post 63 Returordning for kasserte fritidsbåter
Bevilgningen er redusert med 1,5 mill. kroner.
Ordningen ble opprettet i 2017 for å gi tilskudd til kommunale anlegg for behandling av
kasserte fritidsbåter under 15 fot. Tilskudd til private behandlingsanlegg blir utbetalt fra post
75. Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter. Kommunale og
interkommunale selskap som er egne rettssubjekt, utbetales på post 75. Nye anslag tilsier at
det vil komme få søknader på ordningen.
74 CO2-kompensasjonsordning for industrien
Målet med ordningen er å motvirke karbonlekkasje grunnet økte kraftpriser som følge av EUs
kvotesystem for CO2-utslipp (EU ETS). Flere av virksomhetene har rapportert om vesentlig
reduksjon i produksjonen i 2019, hvilket gir utslag i lavere utbetalinger til de aktuelle
virksomhetene. Utbetalingene av CO2-kompensasjonen for produksjonsåret 2019 utbetales i
2020. Utbetalingen er sluttført, og som følge av lavere utbetalinger enn forutsatt er
bevilgningen reduser med 37,8 mill. kroner.
Post 75 Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter, overslagsbevilgning
Bevilgningen er økt med 23,9 mill. kroner. Det er generelt stor usikkerhet rundt
budsjetteringen av tilskudd til kasserte fritidsbåter, utbetaling av vrakpant til nye
kjøretøygrupper og utbetaling av driftstilskudd til behandlingsanlegg som tar imot fritidsbåter
og de nye kjøretøygruppene. Ved behandlingen av Prop. 127 S (2019–2020) ble det vedtatt
en reduksjon i bevilgningen på 110,9 mill. kroner som følge av forventet lav aktivitet på grunn
av koronasituasjonen. Oppdaterte prognoser tilsier imidlertid at det er behov for å justere
bevilgningen opp med 23,9 mill. kroner.
Post 76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning
Bevilgningen er økt med 22 mill. kroner. På posten utbetales refusjon av spilloljeavgift og
refusjon av avgift på hydrofluorkarbon (HFK) og perfluorkarbon (PFK). Det opprinnelige
budsjettet er på 70 mill. kroner til spillolje og 100 mill. kroner til HFK/PFK-gasser. Det er
forventet et merbehov på 26 mill. kroner til HFK/ PFK-gasser på grunn av innlevering av flere
tanker fra Stiftelsen Returgass. Samtidig er det forventet et mindrebehov på ca. 4 mill. kroner
for refusjon av spillolje.
Post 85 Naturinformasjonssentre, kan overføres
Bevilgningen er økt med 6,5 mill. kroner for å dekke bortfall av inntekter i forbindelse med
koronapandemien, mot en tilsvarende reduksjon på kap. 1400 post 21. På grunn av
offentlige smittevernstiltak har Naturinformasjonssentrene holdt stengt deler av 2020. Dette
har ført til store tap på grunn av manglende billett- og salgsinntekter fra norske og
utenlandske turister. Sentrene faller i stor grad utenfor de eksisterende
kompensasjonsordningene.
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Kap. 4420 Miljødirektoratet
Post 04 Gebyrer, forurensingsområdet
Bevilgningen er økt med 5,5 mill. kroner som følge av økte inntekter på forurensingsområdet.
Det er også vedtatt en tilsvarende økning av tilhørende utgifter, jf. kap. 1420 post 23. Økning
i inntektene er knyttet til flere av gebyrordningene på posten. Størst økning er i inntekter fra
arbeid med søknader om godkjenning av biocider og biocidprodukter. Dette skyldes
korrigering av inntekter for Miljødirektoratets gjennomførte arbeid med dette i perioden 2014–
2017.
Post 09 Internasjonale oppdrag
Oppdragsinntekter knyttet til internasjonale oppdrag er forventet å bli lavere enn budsjettert,
særlig som følge av koronapandemien og dermed lavere internasjonal aktivitet. Bevilgningen
er følgelig redusert med 4 mill. kroner, mot en tilsvarende reduksjon av utgiftsbevilgningen
under kap. 1420 post 23.

2. Oppsummering av vedtatte endringer i beløp
Vedtatte tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i ny salderingen 2019 nevnt over har ført til
endringer i Miljødirektoratets budsjett for inneværende år som vist i tabellen under.
I
Utgifter
Kap.

Post

1420

30

33
34

36
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Kroner

Miljødirektoratet
23

NY

Formål

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan
overføres, forhøyes med
fra kr 149 260 000 til kr 150 732 000

1 472 000

Statlig erverv, båndlegging av friluftsområder,
kan overføres, nedsettes med
fra kr 30 167 000 til kr 23 467 000

6 700 000

Statlige erverv, nytt landbasert vern, kan
overføres, bevilges med
Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres,
forhøyes med
fra kr 2 053 000 til kr 9 653 000
Statlige erverv, marint vern, kan overføres,
nedsettes med
fra kr 6 200 000 til kr 5 700 000

500 000
7 600 000

500 000

38

61

63

74

75

76

85

Restaurering av myr og annen våtmark, kan
overføres, nedsettes med
fra kr 16 625 000 til kr 9 025 000

7 600 000

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning, kan
overføres, nedsettes med
fra kr 257 832 000 til kr 167 012 000

90 820 000

Returordning for kasserte fritidsbåter, nedsettes
med
fra kr 2 000 000 til kr 500 00

1 500 000

CO2-kompensasjonsordning for industrien,
nedsettes med
fra kr 1 472 500 000 til kr 1 434 700 000

37 800 000

Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og
fritidsbåter, overslagsbevilgning, forhøyes med
fra kr 475 276 000 til kr 499 176 000

23 900 000

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning,
forhøyes med
fra kr 170 659 000 til kr 192 659 000

22 000 000

Naturinformasjonssentre, kan overføres,
forhøyes med
fra kr 77 413 000 til kr 83 913 000

6 500 000

Inntekter
Kap.

Post

4420

Formål

Kroner

Miljødirektoratet
04

Gebyrer, forurensningsområdet, forhøyes med

5 463 000

fra kr 52 045 000 til kr 57 508 000
09

Internasjonale oppdrag, nedsettes med

3 991 000

fra kr 45 218 000 til kr 41 227 000

II

Bestillingsfullmakter
Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2020 kan foreta bestillinger av
materiell o.l. ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og
gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
Kap.
Post
Betegnelse
Samlet ramme
1420
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Miljødirektoratet

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner

2,7 mill. kroner

33

Statlige erverv, nytt landbasert vern

1,7 mill. kroner

III

Tilsagnsfullmakter
Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2020 kan gi tilskudd ut over gitte
bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger
følgende beløp:
Kap.
Post
Betegnelse
Samlet ramme
1420

Miljødirektoratet
30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning

Med hilsen

Lene Lyngby (e.f.)
ekspedisjonssjef
Bjørn Vesten
seniorrådgiver
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68,3 mill. kroner
515,4 mill. kroner

