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Supplerende tildelingsbrev 2022. Endring av beløp til laksetrapper etter 
RNB, prosjektmidler til miljøvurderinger, overført beløp til Mareano, 
oppstart arbeid med forhandlinger om nytt globalt panel, og fullmakt til 
avhending av materiell 

I dette brevet endrer vi fordelingen mellom Vefsna og Beiarn av ekstrabevilgning i RNB 
formidlet i tidligere supplerende tildelingsbrev, tildeler prosjektmidler til miljøvurderinger av 
råvarer/varer/varegrupper, tildeler overført beløp til Mareno, varsler oppstart av arbeid med å 
forberede forhandlinger om nytt globalt panel på området kjemikalier, avfall og forurensning, 
og gir Miljødirektoratet fullmakt til å avhende materiell.   
 
 
1 Nye og endrede tildelinger 

1.1 Endret fordeling av laksetrapp-midler mellom Vefsna og Beiarn 

Vi viser til supplerende tildelingsbrev av 21. juni etter RNB 2022 og omtalen av endringer 
under kap. 1420 post 70 Tilskudd til vannmiljøtiltak. Omtalen lød slik:  
 

«Post 70 Tilskot til vassmiljøtiltak  
Etter budsjettforliket i Stortinget, er bevilgningen økt med 14 mill. kroner til 
laksetrapper i Beiarelva og Vefsna. Det er samtidig vedtatt en tilsagnsfullmakt 
på 17 mill. kroner. Fullmakten er knyttet til bygging av fem laksetrapper i 
Beiarelva der trappene må ses i sammenheng og byggingen må gå over flere 
år. Det er forutsatt at det statlige bidraget til Beiarelva vil bli på totalt 26 mill. 
kroner. Det følger av dette at 9 mill. kroner av bevilgningsøkningen i RNB skal 
gå til Beiarelva, mens resterende 5 mill. kroner til Vefsna.» 
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Side 2 
 

Etter at Miljødirektoratet på grunnlag av KLDs tildeling sendte tilskuddsbrev til Vefsna og 
Beiarn, kom det medieoppslag om at Vefsna skulle hatt en større andel av midlene. Det ble 
bl.a. vist til uttalelser fra stortingsrepresentanter som mente fordelingen KLD hadde gjort var i 
strid med Stortingets føringer.  
 
KLD har ikke funnet noe i materialet hverken fra kunngjøringen av budsjettforliket mellom 
regjeringspartiene og SV, eller i stortingsdokumentene om saken, som tilsier en annen 
fordeling enn den KLD gjorde. I finanskomiteens innstilling til bevilgningsendringer i RNB 
(Innst. S 450) er det riktignok en mindretallsmerknad fra SVs representant i finanskomiteen 
som følger: «Dette medlem vil derfor følge opp dette ved å bevilge 5 mill. kroner til prosjektet 
som oppruster laksetrappene i Beiarelva, og 9 mill. kroner til Vefsna.»  
 
Merknaden fikk imidlertid ikke støtte fra andre partier, og Innst. S 450 ble lagt fram 10. juni 
uten at det var etablert noen konstellasjon for et flertallsvedtak om RNB på Stortinget. Det 
var først 14. juni, fire dager senere, at AP, SP og SV ble enige om et forlik som ble 
offentliggjort samme dag.  
 
I sine innspill til forhandlingene om budsjettforliket informerte KLD Stortinget om at 
samvirkeforetaket Beiarelva SA hadde søkt Miljødirektoratet om 26 mill. kroner i støtte. KLD 
gjorde det videre klart at dersom Stortinget valgte å gi støtte til bygging av laksetrapper i 
Beiarelva, bør det gis støtte til bygging av fem laksetrapper i sammenheng. I Beiarelva er det 
nemlig slik at den nederste og dyreste laksetrappen bare vil utvide lakseførende strekning 
med 700 meter. Bygging av alle de fem laksetrappene vil derimot utvide lakseførende 
strekning med 40 kilometer. Hvis man først starter med bygging av en laksetrapp i Beiarelva, 
må man altså også bygge de resterende fire trappene for at tiltaket skal ha noe særlig effekt. 
Alle trappene må derfor fullfinansieres fra start, derav behovet for en tilsagnsfullmakt i tillegg 
til ekstrabevilgning i 2022.  
 
Stortinget vedtok en tilsagnsfullmakt på kun 17 mill. kroner for å gi tilskudd til Beiarelva i 
kommende år. Derfor var 9 mill. kroner av Stortingets ekstrabevilgning i RNB på 14 mill. 
kroner nødt til å gå til Beiarelva for å nå de 26 mill. kroner som trengs.  
 
Det har i sommer vært kontakt fra KLD og Miljødirektoratet til lokale myndigheter i Beiarn og 
Beiarelva SA. Sistnevnte står som formell mottaker av tilskuddsmidlene til laksetrapper i 
Beiarelva. Ifølge brev til Miljødirektoratet av 19. juli gjorde Beiarelva SA styrevedtak 18. juli 
hvor de sier fra seg 1,5 mill. kroner av de 9 mill. kroner som Miljødirektoratet hadde sendt 
dem tilskuddsbrev om, slik at utbetalingen blir 7,5 mill. kroner i år. Dette har trolig vært mulig 
fordi de er stilt i utsikt å få et tilleggstilskudd fra en annen finansieringskilde.   
 
Vi ber om at de avgitte 1,5 mill. kroner fra Beiarelva SA utbetales i tilskudd til laksetrapper i 
Vefsna som dermed får 6,5 mill. kroner av RNB-bevilgningen på 14 mill. kroner. I tillegg viser 
vi til avklaringer med Miljødirektoratet om at 1 mill. kroner av tilskuddsmidler under kap. 1425 
post 70 (midler fra Statens fiskefond) også gis til laksetrapper i Vefsna i år, slik at Vefsna 
totalt mottar 7,5 mill. kroner, det samme som Beiarelva.  



 

 

Side 3 
 

 

1.2 0,4 mill. kroner til oppdrag om miljøvurderinger av 
råvarer/varer/varegrupper, kap. 1400 post 21 

Departementet tildeler med dette 0,4 mill. kroner til oppdrag om vurderinger av hvilke 
virkninger råvarer/ varer/varegrupper kan ha på klima og miljø i form av blant annet utslipp, 
avskoging og andre skadevirkninger på naturmangfold og økosystemer. Vurderingene kan 
være relativt overordnede. De skal også omfatte positive virkninger i form av bidrag til f.eks. 
mindre utslipp og avskoging. 
  
Vi viser til tidligere kontakt om dette oppdraget som er innenfor Miljødirektoratets 
rammeavtale med Mepex Consult AS om sirkulær økonomi og avfall (avtalenummer 
22087165). Den faglige kontakten med Mepex vil foregå fra KLD, mens Miljødirektoratet har 
ansvaret for den betalingsmessige delen (slik det er enighet om). 
 
Midlene tildeles over kap. 1400 post 21. I korrespondanse med- og rapportering ift. KLD, ber 
vi om at prosjektnummer 22660200 oppgis som referanse. 
 
Det forutsettes at utbetalingene tas med i de ordinære kassarapportene til Direktoratet for 
økonomistyring (DFØ), samt at det rapporteres til KLD på forbruk pr. 31.08.22 innen 
23.09.22 og forbruk pr. 31.12.22 sammen med årsregnskapet.  
 
Midlene er ikke overførbare til neste budsjettår, og eventuelle overskridelser kan ikke 
påregnes dekket. Direktoratet må påse at belastningen av angjeldende post holder seg 
innenfor tildelingen når arbeidsgiveravgift er inkludert.  
 

1.3 0,66 mill. kroner i overført beløp fra 2021 til Mareano 

Vi viser til supplerende tildelingsbrev datert 18. mars i år med godkjente overføringer fra 
2021. Overføringene ble gitt på kap. 1420, 1425 og 1410, men ved en feil ble midlene til 
Mareano ikke tatt med. 
 
Vi tildeler derfor direktoratet 0,66 mill. kroner over kap. 1410 post 23. Dette er midler som 
Miljødirektoratet ble tildelt i 2021, men ikke brukte fordi planlagte aktiviteter under Mareano 
ble noe lavere enn forventet.  Midlene skal brukes til finansiering av aktivitetsplanen for 2022. 
Midlene kommer i tillegg til 1,4 mill. kr som allerede er tildelt til arbeid med Mareano i 2022. 
 
Det forutsettes at utbetalingene tas med i de ordinære kassarapportene til Direktoratet for 
økonomistyring (DFØ), samt at det rapporteres til KLD på forbruk pr. 31.08.22 innen 
23.09.22 og forbruk pr. 31.12.22 sammen med årsregnskapet.  
 
Midlene er ikke overførbare til neste budsjettår, og eventuelle overskridelser kan ikke 
påregnes dekket. Direktoratet må påse at belastningen av angjeldende post holder seg 
innenfor tildelingen når arbeidsgiveravgift er inkludert.  
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2 Andre saker 

2.1 Vitenskapspanelet for kjemikalier, avfall og forurensning 

Vi viser til FNs miljøforsamlings resolusjon UNEA 5/8 om at et globalt mellomstatlig 
vitenskapspanel på området kjemikalier, avfall og hindre forurensning skal etableres, og 
tidligere dialog mellom departementet og Miljødirektoratet om dette. Forhandlingene skal 
foregå i perioden 2022-2024, der de første møtene er i oktober 2022 og januar 2023.  
 
Vi ber om at Miljødirektoratet bistår i forhandlingene, et arbeid som må starte nå. Arbeidets 
innhold vil bli ytterligere utdypet i dialog mellom departementet og Miljødirektoratet, og arbeid 
utover 2022 vil bli spesifisert i tildelingsbrevet for 2023. 
 

2.2 Delegert fullmakt til avhending av materiell 

Vi viser til epostkorrespondanse mellom Ingeborg Rebbestad i direktoratet og Bjørn Vesten i 
KLD av 4. april i år, der Vesten skrev følgende:  
 
«Da har jeg avklart med O-avd her og med Lene at vi herved bekrefter at vi i neste 
supplerende tildelingsbrev gir dere en fullmakt for 2022 som følger:  
 

Fullmakt til å utrangere, kassere og avhende materiell 
I henhold til Instruks for utrangering, kassasjon og avhending av materiell og 
fast eiendom som tilhører staten delegerer vi til Miljødirektoratet fullmakt til å 
utrangere, kassere og avhende materiell som Miljødirektoratet eier.» 

 
Beklageligvis ble det glemt i det supplerende tildelingsbrevet av 21. juni.  
 
Fullmakten delegeres derfor med dette i herværende brev.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Lene Lyngby (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Vesten 
seniorrådgiver 
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