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Supplerende tildelingsbrev med overførte beløp fra 2020, nye tildelinger, 
oppdrag på klimaområdet og overskridelsessamtykke 
I dette supplerende tildelingsbrevet blir Miljødirektoratet tildelt overførte ubrukte beløp fra 
2020 til 2021 under kap. 1420 og kap. 1425, samt noen poster under kap. 1400 og kap. 
1410. I tillegg blir direktoratet tildelt noen nye midler fra kap. 1400 og kap. 1410. Videre blir 
det gitt to nye oppdrag på klimaområdet, samt tildelt et samtykke fra Finansdepartementet til 
å overskride bevilgningen på kap. 1420 post 60 i 2021. 
 

1. Overførte beløp fra 2020 under kap. 1420 og kap. 1425, samt noen 
poster under kap. 1400 og kap. 1410 

Vi viser til vedlagte brev fra Finansdepartementet av 03.03.2021 med tabellvedlegg som 
viser overførte beløp som Finansdepartementet har godkjent. De overførte beløpene for alle 
poster under kap. 1420 og kap. 1425 blir tildelt til Miljødirektoratet slik de fremgår av 
tabellvedlegget.  
 
Miljødirektoratet blir i tillegg tildelt 0,288 mill. kroner fra overført beløp under kap. 1400 post 
21 for å fullføre arbeidet med kartlegging av antibiotikaresistens i miljøet. Videre blir 
Miljødirektoratet tildelt 0,041 mill. kroner under kap. 1410 post 21 og 0,557 mill. kroner under 
kap. 1410 post 22 i overførte beløp fra 2020.  
 

2. Tildeling av midler fra kap. 1400 
Miljødirektoratet tildeles 2,5 mill. kroner under kap. 1400 post 21 til å løse de mange ulike og 
store oppgavene som ble gitt i endelig tildelingsbrev. 
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3.  Tildeling av midler fra kap. 1410 
Miljødirektoratet tildeles 0,631 mill. kroner under kap. 1410 post 21 til utredningen 
Fremtidens miljødata.  
 
 
4. Nye oppdrag på klimaområdet 

4.1 Høringsbrev i samarbeid med Vegdirektoratet 
Miljødirektoratet skal, i samarbeid med Vegdirektoratet, utarbeide et forslag til høringsbrev 
for å følge opp Klimameldingens punkter om å stille krav om nullutslipp i offentlige kjøp av 
personbil og mindre varebiler fra 2022, og krav om nullutslipp eller bruk av biogass i 
offentlige kjøp av bybussen fra 2025, jf. brev fra Samferdselsdepartementet datert 3. februar 
2021. Frist: 26. mars 2021. 

4.2 Oppfølging av HFK-tiltak 
Miljødirektoratet skal følge opp HFK-tiltaket som ble utredet i Klimakur 2030 i tråd med 
klimaplanen som sier at "Regjeringa vil auke informasjonen og tilsynet med regelverket for 
dei fluorhaldige gassane HFK". Dette er en ny oppgave for Miljødirektoratet. 
 
 

5. Samtykke fra Finansdepartementet til å overskride bevilgningen på 
kap. 1420 post 60 

Kap. 1420 post 60 Tilskudd for å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen er ny i 
2021-budsjettet (jfr. Prop. 1 S (2020-2021)) med en bevilgning på 1 mill. kroner. Midlene 
benyttes til å utvikle og vedta kommunedelplaner for naturmangfold i tråd med plan- og 
bygningsloven. Kommunenes frist for å søke om tilskudd gikk ut 1. februar, og antall 
søknader var da langt høyere enn det bevilgningen kan dekke.  
 
Som følge av frigjorte driftsmidler i departementet søkte Klima- og miljødepartementet 
09.02.2021 om samtykke fra Finansdepartementet til å overskride kap. 1420 post 60 
Tilskudd for å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen med 1,9 mill. kroner i 2021 
mot en tilsvarende innsparing under kap. 1400 post 21 Spesielle driftsutgifter. Dette har 
Finansdepartementet godkjent i vedlagte brev av 16.02.2021. Finansdepartementets 
samtykke gjør det mulig å gi tilskudd til arbeidet med å utvikle og vedta kommunedelplaner 
for naturmangfold til langt flere kommuner. Samtykket blir herved tildelt Miljødirektoratet.  
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