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Supplerende tildelingsbrev etter ny salderingen 2021 
 
I Prop. 23 S (2021-2022) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Klima- og 
miljødepartementet av 26.11.2021 foreslo regjeringen endringer i bevilgninger og 
tilsagnsfullmakt under Klima- og miljødepartementets område i budsjettet for 2021.  
 
Stortinget la fram sin innstilling i saken 09.12.2021, jf. Innst 99 S (2021-2022). Stortinget 
gjorde vedtak i samsvar med denne innstillingen 17.12.2021. 
 
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 nysalderingen – 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 økes med 3,6 mill. kroner. Endringen skyldes antatte merinntekter knyttet til 
arbeid med konsesjonsbehandling og tilsyn innen forurensningsområdet, jf. omtale under 
kap. 4420, post 06. 
 
Post 32 Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres  
Bevilgningen økes med 5,3 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon under kap. 1420, post 
36. Midlene skal finansiere erstatningsoppgjør for tidligere vernede områder. 
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Post 33 Statlige erverv, nytt landbasert vern, kan overføres  
Bevilgningen økes med 0,4 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon under kap. 1420, post 
36. Midlene skal dekke utgifter knyttet til grensemerking av Raet nasjonalpark og kostnader 
ved oppstart av prosess for nye verneområder. 
 
Post 34 Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres  
Bevilgningen økes med 2 mill. kroner mot reduksjon på 0,6 mill. kroner under kap. 1400 post 
01, 0,9 mill. kroner under kap. 1400 post 21, og 0,5 mill. kroner under kap. 1420 post 36. 
Økningen skal dekke forventede utgifter til erstatningsoppgjør for tidligere vernede områder. 
 
Post 36 Statlige erverv, marint vern, kan overføres  
Bevilgningen reduseres med til sammen 6,2 mill. kroner. Bevilgningen er omdisponert til 
følgende formål: 

• 5,3 mill. kroner til utestående forpliktelser knyttet til erstatningsoppgjør for tidligere 
vernede områder, jf. omtale under kap. 1420, post 32.   

• 0,4 mill. kroner til grensemerking Raet nasjonalpark og utgifter til oppstart av nye 
verneområder, jf. omtale under kap. 1420, post 33.  

• 0,5 mill. kroner til erstatningsoppgjør for å dekke forventede utgifter til 
erstatningsoppgjør for tidligere vernede områder jf. omtale under kap. 1420, post 34 

 
Post 38 Restaurering av myr og annen våtmark, kan overføres  
Bevilgningen reduseres med 0,5 mill. kroner med bakgrunn i realistisk budsjettering. 
 
Post 61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning, kan overføres  
Bevilgningen reduseres med 91 mill. kroner. I 2021 er det bevilget 224 mill. kroner på posten. 
Med justering i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og overføringer fra 2020 er 
disponibelt beløp for utbetalinger i 2021 på 274,4 mill. kroner. Som følge av 
koronapandemien, og ordinære forsinkelser, er det sannsynlig med forsinket utbetalingstakt 
for prosjekter som har fått tilsagn. Prognosene tilsier utbetaling på om lag 183 mill. kroner på 
posten i 2021. Bevilgningen på posten reduseres derfor med 91 mill. kroner. Det er vedtatt 
en tilsvarende økning av tilsagnsfullmakten. I tillegg økes fullmakten med 34,5 mill. kroner 
knyttet til retildeling av tidligere gitte tilsagn som ikke kommer til utbetaling. 
Tilsagnsfullmakten økes med 125,5 mill. kroner fra 287,7 mill. kroner til 413,2 mill. kroner. 
 
Post 62 Tilskudd til grønn skipsfart, kan overføres  
Bevilgningen reduseres med 33 mill. kroner. Forsinkelse i prosjektene som har fått tilsagn 
gjør at utbetalinger vil komme senere enn først antatt. Dette medfører et estimert mindre 
forbruk på 33 mill. kroner. Tilsagnsfullmakten på posten økes tilsvarende. I tillegg økes 
tilsagnsfullmakten knyttet til endringer gjort i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2021. Etter 
en justering både fra RNB og estimert mindre forbruk nå på 33 mill. kroner, økes 
tilsagnsfullmakten med 90,3 mill. kroner. Ny vedtatt tilsagnsfullmakt er 170,3 mill. kroner. 
 
Post 63 Returordning for kasserte fritidsbåter  
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Bevilgningen reduseres med 0,8 mill. kroner. Nye anslag tilsier at det vil komme få søknader 
på ordningen. 
Post 69 Opprydningstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79 
Bevilgningen reduseres med 20,7 mill. kroner. Prognosene knyttet til opprydding i Horten 
havn er lavere enn opprinnelig prosjektert og bevilgningen på posten settes derfor ned. I 
tillegg økes fullmakten på oppryddingspostene med 13,7 mill. kroner til 112,2 mill. kroner for 
å inngå langsiktige forpliktelser. 
 
Post 71 Marin forsøpling, kan overføres  
Bevilgningen reduseres med 10 mill. kroner. Det skyldes i all hovedsak at det er prosjekter 
som ikke har fått bevilget midler fordi de ikke hadde god nok kvalitet. Bevilgningen 
omdisponeres til følgende formål:  

• 9,55 mill. kroner til Trollstasjonen, jf. omtale under kap. 1471, post 21.  

Resterende reduksjon på 0,45 mill. kroner er med i bakgrunn i realistisk budsjettering. 
 
Post 73 Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres  
Bevilgningen reduseres med 3 mill. kroner med bakgrunn i realistisk budsjettering. 
 
Post 74 CO2-kompensasjonsordning for industrien  
Utbetalingene av CO2-kompensasjonen for produksjonsåret 2020 utbetales i 2021. 
Utbetalingen er sluttført, og som følge av lavere utbetalinger enn forutsatt reduseres 
bevilgningen med 40,8 mill. kroner. 
 
Post 75 Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter, overslagsbevilgning  
Bevilgningen reduseres med 11 mill. kroner. Oppdaterte prognoser tilsier at det er behov for 
å justere bevilgningen ned.  
 
Post 76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning  
Bevilgningen økes med 5 mill. kroner. Det er forventet en økt utbetaling på HFK/PFK-gasser 
på 5 mill. kroner. Grunnen til økningen er at Stiftelsen Naturgass planlegger å sende inn en 
mindre tank til destruksjon innen slutten av året. 
 
Post 81 Naturarv og kulturlandskap, kan overføres, kan nyttes under post 21  
Bevilgningen reduseres med 0,3 mill. kroner med bakgrunn i realistisk budsjettering. 
 
Post 85 Naturinformasjonssentre, kan overføres  
Bevilgningen økes med 8 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på kap. 553, post 68 under 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Flere sentre har i 2021 hatt lavere omsetning 
enn i et normalår grunnet manglende billett- og salgsinntekter fra norske og utenlandske 
turister. Sentrene har i svært liten grad mottatt kompensasjonstilskudd via kommunene, ei 
heller fra andre kompensasjonsordninger. Flere av dem møter nå derfor alvorlige 
økonomiske utfordringer. De naturinformasjons- og verdensarvsentre som grunnet 
pandemien går med tap i 2021, kan søke om å få deler av tapet dekket ved ekstra tilskudd. 
Departementet viser til brev av 26.11.21 som hadde vedlagt vedtatt ny midlertidig forskrift 
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som åpner for at posten kan utbetale kompensasjonstilskudd grunnet pandemien, og at 
verdensarvsentre kan søke på ordningen.  
 
Kap. 4420 Miljødirektoratet 
 
Post 06 Gebyrer, fylkesmannsembetenes miljøvernavdelinger  
Bevilgningen økes med 3,6 mill. kroner som følge av forventede merinntekter knyttet til økt 
omfang av arbeid med konsesjonsbehandling og tilsyn i forurensningssaker. Det er vedtatt 
en tilsvarende økning av tilhørende utgifter, jf. kap. 1420, post 23.  
 
Post 07 Gebyrer, kvotesystemet  
Bevilgningen reduseres med 13 mill. kroner. Reduksjonen i anslåtte inntekter fra gebyrer 
knyttet til klimakvoter skyldes oppdaterte anslag. Endrede gebyrbestemmelser i 
klimakvoteforskriften og endring i fase IV i kvotesystemer gjør at det er vanskelig å estimere 
inntekten og nye prognoser for inntekter for 2021 er på 16 mill. kroner.  
 
Post 40 Salg av festetomter i statlig sikrede friluftsområder  
På noen av de eiendommene som Miljødirektoratet har blitt eier av gjennom statlig sikring av 
friluftslivsområdene, har det fra tidligere tider eksistert festeforhold. En del av festerne har 
fått mulighet til innløsning av festetomtene sine. Det bevilges 4,5 mill. kroner som følge av 
inntekter fra disse. Inntektene gir dessverre ikke adgang til å øke motstående utgiftspost 
under kap. 1420 post 30.  
 
Tilbakebetaling av skogvernerstatning 
Vi viser til at direktoratet har meldt inn at det blir tilbakebetalt 1,6 mill. kroner av 
skogvernerstatning fra en grunneier som heller ønsket oppgjøret delvis som makeskifte. 
Tilbakebetalingen skal inntektsføres på kap. 5309 post 29, og gir dessverre ikke anledning til 
å øke motstående utgiftspost under kap. 1420 post 35.  
 
 

2. Til orientering 

Kap. 4481 Salg av klimakvoter 
Post 01 Salgsinnteker 
Bevilgningen økes med 654,9 mill. kroner til 1 802 mill. kroner. Økningen i anslåtte inntekter 
fra salg av klimakvoter skyldes oppdaterte anslag for kvotepris og valutakurs.  
 
 

3. Oppsummering av vedtatte endringer i beløp 

Vedtatte tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i ny salderingen 2021 nevnt over har ført til 
endringer i Miljødirektoratets budsjett for inneværende år som vist i tabellen under. 
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Utgifter: 
Kap. Post Formål Kroner 
1420  Miljødirektoratet  
 23 Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres, 

økes med 
3 600 000 

  fra kr 147 386 000 til kr 150 986 000  
 32 Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres, 

økes med 
5 300 000 

  fra kr 540 000 til kr 5 840 000  
 33 Statlige erverv, nytt landbasert vern, kan overføres, økes 

med 
400 000 

  fra kr 950 000 til kr 1 350 000  
 34 Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, økes med 2 000 000 
  fra kr 2 053 000 til kr 4 053 000  
 36 Statlige erverv, marint vern, kan overføres, reduseres 

med 
6 200 000 

  fra kr 6 200 000 til kr 0  
 38 Restaurering av myr og annen våtmark, kan overføres, 

reduseres med 
540 000 

  fra kr 29 090 000 til kr 28 550 000  
 61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres, 

reduseres med 
91 000 000 

  fra kr 200 244 000 til kr 109 244 000  
 62 Tilskudd til grønn skipsfart, kan overføres, reduseres 

med 
33 000 000 

  fra kr 57 520 000 til kr 24 520 000  
 63 Returordning for kasserte fritidsbåter, reduseres med 800 000 
  fra kr 1 000 000 til kr 200 000  
 69 Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under 

postene 39 og 79, reduseres med 
20 700 000 

  fra kr 92 962 000 til kr 72 262 000  
 71 Marin forsøpling, kan overføres, reduseres med 10 000 000 
  fra kr 65 690 000 til kr 55 690 000  
 73 Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres, reduseres med 3 000 000 
  fra kr 75 326 000 til kr 72 326 000  
 74 CO2-kompensasjonsordning for industrien, reduseres 

med 
40 800 000 

  fra kr 2 567 000 000 til kr 2 526 200 000  
 75 Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og 

fritidsbåter, overslagsbevilgning, reduseres med 
11 000 000 

  fra kr 534 000 000 til kr 523 000 000  
 76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, økes med 5 000 000 
  fra kr 175 000 000 til kr 180 000 000  
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 81 Naturarv og kulturlandskap, kan overføres, kan nyttes 
under post 21, reduseres med 

260 000 

  fra kr 67 933 000 til kr 67 673 000  
 85 Naturinformasjonssentre, kan overføres, økes med 8 000 000 
  fra kr 84 826 000 til kr 92 826 000  

 
Inntekter: 
Kap. Post Formål Kroner 
4420  Miljødirektoratet   
 06 Gebyrer, fylkesmannsembetenes miljøvernavdelinger, 

økes med 
3 600 000 

  fra kr 37 784 000 til kr 41 384 000  
 07 Gebyrer, kvotesystemet, reduseres med 13 000 000 
  fra kr 29 012 000 til kr 16 012 000  
 40 Salg av festetomter i statlig sikrede friluftsområder, 

bevilges med 
4 500 000 

 
   II 
Tilsagnsfullmakter: 
Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2021 kan gi tilskudd utover gitte 
bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 
følgende beløp: 
 
Kap. Post Betegnelse Samlet ramme 
1420  Miljødirektoratet  
 61 Tilskudd til klimatiltak, og klimatilpasning, kan 

overføres 
125,5 mill. kroner 

 62 Tilskudd til grønn skipsfart, kan overføres 170,3 mill. kroner. 
 69 Opprydningstiltak 111,2 mill. kroner 

 
 
Med hilsen 
 
 
Lene Lyngby (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Christine Bergan Yang 
førstekonsulent 
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