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Supplerende tildelingsbrev 2020. Tildelinger etter Stortingets vedtak om 
økonomiske tiltak i forbindelse med virusutbruddet og RNB 2020, samt 
øvrige nye oppdrag 

I dette supplerende tildelingsbrevet meddeles Miljødirektoratet endringer i tildelinger som 

følge av Stortingets behandling 19. juni 2020 av Prop. 127 S (2019-2020) om økonomiske 

tiltak i møte med virusutbruddet, Prop. 117 S (2019-2020) om tilleggsbevilgninger og 

omprioriteringer i statsbudsjettet 2020, samt avtalen mellom regjeringspartiene Høyre, 

Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett 2020 og 

økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet. I tillegg gir departementet noen øvrige nye 

prosjekttildelinger og oppdrag til Miljødirektoratet. 

 

1. Tildelinger til Miljødirektoratet som følge av Stortingets 
budsjettvedtak 19. juni 2020 

Stortingets finanskomité la 17. juni frem sin innstilling for Prop. 117 S og Prop. 127 S, jf. 

Innst. 360 S (2019-2020). Stortinget gjorde vedtak i samsvar med innstillingen 19. juni. 

Under følger tildelingene til Miljødirektoratet som følge av Stortingets vedtak. I tillegg følger 

et vedlegg med oversikt over nettoendringer på budsjettpostene under Miljødirektoratet som 

følge av vedtaket.  

1.1 Tildelinger som følge av Prop. 127 S (2019-2020) om økonomiske tiltak i møte med 

virusutbruddet  

Bevilgningene i proposisjonen på poster under kap. 1420 blir med dette tildelt av Klima- og 

miljødepartementet til Miljødirektoratet. Bevilgningsøkninger som følge av proposisjonen er 

ekstraordinære engangstiltak nå i 2020. Tiltakene skal bli gjennomført i løpet av året for å 
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bidra til økt aktivitet i norsk økonomi på kort sikt. Departementet understreker derfor at 

Miljødirektoratet må disponere midlene raskt.  

 

Departementet har ikke har mottatt spesielle føringer fra Finansdepartementet på hvordan 

bevilgningene til tiltak i forbindelse med virusutbruddet skal følges opp. Likevel bør 

Miljødirektoratet være forberedt på å rapportere på status og gjennomføring av tiltakene. Det 

kan derfor være hensiktsmessig å etablere prosjektnummer for disse tiltakene. 

 

Stortinget har bevilget 70 mill. kroner til klimasatsordningen under kap. 1420 post 61.  

 

Videre har Stortinget bevilget 50 mill. kroner til å sette i stand og ta vare på natur- og 

friluftslivsområder. De sistnevnte midlene er en del av avsetningen til bygg- og 

vedlikeholdstiltak, og er fordelt på kap. 1420 post 21, 22, 78 og 83. Se nærmere omtale 

under. Miljødirektoratet skal disponere midlene til istandsetting av natur- og 

friluftslivsområder i tråd med tidligere dialog mellom departementet og Miljødirektoratet. 

 

Kap. 1420 Miljødirektoratet 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Bevilgningen på posten er økt med 4,3 mill. kroner til tiltak for truede arter og naturtyper. 

Midlene skal finansiere restaurerings- og skjøtselstiltak i ulike deler av landet for å ta bedre 

vare på truet natur.  

 

Post 22 Statlige vannmiljøtiltak 

Bevilgningen på posten (underpost 2 Anadrome laksefisk) er samlet sett økt med 19,6 mill. 

kroner. Av dette er det bevilget 13,6 mill. kroner som skal gå til oppgradering av følgende 

seks genbanker for anadrom laksefisk: Genbankene Herje, Hamre, Ims, Haukvik, Eidfjord og 

Leirfjord. I tillegg er det bevilget 6 mill. kroner til bygging av fisketrapp i lakseelven Nausta i 

Naustdal kommune. 

 

Post 61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres 

Bevilgningen på posten er samlet sett økt med 70 mill. kroner. Dette er fordelt på følgende 

måte: 

• 50 mill. kroner til økt satsing på Klimasats (ordinær ordning) 

• 20 mill. kroner til økt satsing på utviklingskontrakter hurtigbåter - nullutslippsløsninger 

Den økte bevilgningen til klimasatsordningen skal bidra til at enda flere kommuner og 

fylkeskommuner kan gjennomføre prosjekter som gir klimagassreduksjoner, og bidra til 

utvikling av klimavennlig teknologi og arbeidsplasser (omstilling til lavutslippssamfunnet).  

Den økte bevilgningen til hurtigbåtsatsingen under Klimasats skal sikre at en prosess med 

utviklingskontrakter kan bli igangsatt i 2020. Disse midlene kommer i tillegg til 80 mill. kroner 

som er avsatt i inneværende års budsjett til hurtigbåtsatsingen. Bruk av utviklingskontrakter 

vil være viktig for å tilrettelegge for at teknologimiljøer kan konkurrere om å utvikle de beste 

nullutslippsløsningene for utvalgte fylkeskommunale hurtigbåtsamband. 
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Post 77 Diverse organisasjoner og stiftelser m.m. 

Posten er økt med 2 mill. kroner som skal gå til Stiftelsen Miljømerking sitt arbeid med å 

utvikle kriterier for miljøvennlige produkter og tjenester. 

 

Post 78 Friluftsformål 

Bevilgningen på posten er økt med 12,8 mill. kroner til tilretteleggingstiltak i statlig sikrede 

friluftsområder. Midlene er fordelt med hhv. 10 mill. kroner til Friluftsrådenes Landsforbund 

og 2,8 mill. kroner til Oslofjordens friluftsråd. Midlene kan fullfinansiere tiltakene, og det er 

ikke krav om egenandel. Friluftsrådenes Landsforbund skal fordele midlene til konkrete 

tilretteleggingstiltak i de statlig sikrede friluftslivsområdene i regi av de interkommunale 

friluftsrådene. Midlene skal finansiere tiltak fordelt over hele landet. Bevilgningen til 

Oslofjordens Friluftsråd skal benyttes til tilretteleggingstiltak på de statlig sikrede 

friluftslivsområdene langs Oslofjorden. 

 

Post 83 Tilskudd til tiltak mot fremmede arter 

Bevilgningen på posten er økt med 13,3 mill. kroner. Midlene skal gå til konkrete tiltak for å 

bekjempe skadelige fremmede arter over hele landet.  

 

1.2 Endringer som følge av Prop. 117 S om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 

statsbudsjettet 2020 (RNB) 

Stortinget la frem sin innstilling i saken 17. juni, jf. Innst. 360 S (2019-2020). Stortinget gjorde 

vedtak i samsvar med innstillingen 19. juni. I teksten under omtales budsjettendringene. For 

detaljer om bakgrunnen for hver endring vises det til omtale i Prop. 117 S (2019-2020). 

 

Kap. 1420 Miljødirektoratet 

Post 01 Driftsutgifter 

Drift av felles IT-driftsenhet for miljøforvaltningen i Miljødirektoratet 

I forbindelse med etablering av en felles IT-driftsenhet for miljøforvaltningen, ble det i 2019 

bevilget 2,8 mill. kroner for å dekke Miljødirektoratets merutgifter. Fra og med 2020 vil 

midlene i hovedsak finansiere ordinær drift av enheten, herunder økt bemanning og økt IKT-

sikkerhet. Bevilgningen er vedtatt økt med 2,8 mill. kroner, mot en tilsvarende reduksjon på 

kap. 1420 post 21. Med ansvaret for felles IT-drift i miljøforvaltningen har Miljødirektoratet 

overtatt oppgaver som Riksantikvaren tidligere kjøpte av Kartverket. Bevilgningen er vedtatt 

økt med 0,7 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon på kap. 1429 post 01. Beløpet tilsvarer 

midlene som tidligere ble brukt til tjenestekjøp fra Kartverket. 

 

Oppsummering: Samlet er bevilgningen på posten økt med 3,5 mill. kroner.  

 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Bevilgningen på posten er redusert med 2,8 mill. kroner, mot tilsvarende økning på kap. 

1420 post 01, jf. omtale over. 
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Post 22 Statlige vannmiljøtiltak 

Det er vedtatt å øke bevilgningen med 0,5 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon på kap. 

1420 post 70. Midlene skal benyttes til utredning av mulige tiltak ved Knaben gruver. 

 

Post 70 Tilskudd til vannmiljøtiltak 

Bevilgningen er redusert med 0,5 mill. kroner, mot tilsvarende økning på kap. 1420 post 22, 

jf. omtale over. 

 

Post 77 Diverse organisasjoner og stiftelser m.m. 

Hold Norge rent er nasjonal koordinator for det frivillige arbeidet med rydding i marin 

forsøpling i Norge. Det har vært stor økning i organisasjonens ulike ryddekampanjer. Det er 

vedtatt å øke grunnstøtten med 0,8 mill. kroner til totalt 2 mill. kroner. Bevilgningen på posten 

økes med 0,8 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon på kap. 1400 post 21. 

 

Kap. 1425 Fisketiltak 

Post 70 Tilskudd til fiskeformål 

Det er vedtatt å redusere bevilgningen med 2,2 mill. kroner, jf. omtale under kap. 5578 

under. 

 

Kap. 5578 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet 

Post 72 Fiskeravgifter 

Bevilgningen til Statens fiskefond ble ved en feil ikke justert i tråd med forventede inntekter 

fra fiskeravgiftene i budsjettet for 2020. For at fondskapitalen ikke skal bli uønsket lav, er det 

vedtatt å redusere inntektsbevilgningen med 2,2 mill. kroner. Tilhørende bevilgning på kap. 

1425 post 70 reduseres med tilsvarende beløp. 

 

1.3 Endringer som følge av avtalen mellom regjeringspartiene Høyre, Venstre, Kristelig 

Folkeparti og Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett 2020 og 

økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet 

Kap. 1420 post 75 

Bevilgningene på posten settes ned med 110,9 mill. kroner fra 586,176 mill. kroner til 

475,276 mill. kroner, fordi det er lavere utbetaling av vrakpant enn forventet.  

 

2. Tildelinger fra kap. 1400 og andre oppdrag 

2.1 Tildelinger fra kap. 1400 post 01 

2.1.1 Oppdrag til ekspertutvalget for farlig avfall, 817 000 kroner 

Klima- og miljødepartementet tildeler 817 000 kroner til oppfølging av ekspertutvalget for 

farlig avfall. Vi viser til tidligere kontakt om dette.   

Midlene blir tildelt på kap. 1400 post 01, og har prosjektnummer 20650100 som bes oppgitt 

ved rapportering og alle andre henvendelser til departementet. 
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2.2 Tildelinger fra kap. 1400 post 21 

2.2.1 Verdsetting av helse- og miljøeffekter av luftforurensning – delprosjekt: 

Kartlegging av ozoneffekter på vegetasjon ("ozon-prosjektet"), 615 000 kroner 

Klima- og miljødepartementet tildeler 615 000 kroner til kartlegging av effekter av ozon på 

vegetasjon ("ozon-prosjektet"). Det vises til prosjektbeskrivelse fra Miljødirektoratet av 7. 

februar 2019. På bakgrunn av denne beskrivelsen ble det iverksatt et forprosjekt, og rapport 

ble levert til departementet 28. april 2020. Forprosjektet identifiserte blant annet et behov for 

å kartlegge effekter av ozon, herunder ozoneffekter på vegetasjon (skog- og 

jordbruksvekster).  

 

For å gjøre gode beregninger av effekter av ozon på vegetasjon er det behov for kunnskap 

om hvor mye ozon som trenger inn gjennom spalteåpningen i bladene.  

Miljødirektoratet skal utvikle en modell for å beregne ozon-konsentrasjoner og POD-verdier i 

hele landet. Dette er et nødvendig grunnlag for senere å gjøre kostnadsestimater for 

ozonskader. Delprosjektet skal utformes slik at det kan inngå i en eventuell fullskala 

verdsettingsstudie av helse-, miljø- og klimaeffekter av lokale utslipp, og bidra til å følge opp 

krav som følger av revideringer i NEC-direktivet. 

 

Midlene blir tildelt på kap. 1400 post 21, og har prosjektnummer 19542130 som bes oppgitt 

ved rapportering og alle andre henvendelser til departementet. 

 

2.2.2 Videreføring av pilotprosjekt med kommunedelplaner for natur, 500 000 kroner 

Klima- og miljødepartementet tildeler 500 000 kroner til utvidelse av pilotprosjekt med 

kommunedelplaner for natur i 2020. Prosjektet er en videreføring av pilotprosjektet 

om kommunedelplaner som ble gjennomført i 2016-2017 via Miljødirektoratet (10 kommuner 

fikk 200 000 kroner). Miljødirektoratet har evaluert pilotprosjektet og har rapportert om gode 

erfaringer. 

 

Miljødirektoratet skal ta utgangspunkt i rammene for pilotprosjektet i 2016-17, men kan gjøre 

justeringer basert på erfaringene fra dette prosjektet, blant annet om hvor stort beløp 

den enkelte kommune bør få. Midlene til kommunene må benyttes i løpet av 2020. Erfaringer 

fra arbeidet i kommunene skal brukes til å videreutvikle veiledningen om arealplanlegging for 

en god forvaltning av naturen. 

 

Midlene blir tildelt på kap. 1400 post 21, og har prosjektnummer 20380016 som bes oppgitt 

ved rapportering og alle andre henvendelser til departementet. 

 

2.3 Andre oppdrag som ikke tildeles ekstra ressurser 

2.3.1 Oppdrag om oppfølging av stortingsmelding om miljøkriminalitet 

Regjeringen fremmet 22. april 2020 en stortingsmelding om miljøkriminalitet. Regjeringen 

foreslår totalt 97 tiltak for å styrke innsatsen mot miljøkriminalitet: 64 nasjonale og 33 

internasjonale. Tiltakene nasjonalt kan grovt deles i informasjons- og holdningsskapende 

arbeid, tilsyn/kontroll, sanksjoner og økt bruk av teknologi. Det er i all hovedsak 
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miljøforvaltningen, og særlig Miljødirektoratet, som skal følge opp de nasjonale tiltakene. 

Mange av tiltakene er en styrking av arbeid som direktoratet allerede utfører, mens andre 

tiltak krever utvikling av nye metoder eller arbeidsformer. 

 

Miljødirektoratet får i oppdrag å utarbeide en plan for oppfølging av stortingsmeldingen, med 

frist 1. oktober 2020. Meldingen blir tidligst behandlet i Stortinget sent høsten 2020, muligens 

ikke før våren 2021. Oppfølgingsarbeidet bør derfor starte før Stortinget behandler 

meldingen. Planen skal skissere hvordan direktoratet planlegger å følge opp tiltakene 

innenfor direktoratets ansvarsområde og i samarbeid med andre myndigheter. I og med at 

meldingen omfatter mange tiltak, må planen synliggjøre hvilke tiltak som skal følges opp på 

kort sikt og hvilke tiltak som må gjennomføres på noe lengre sikt. Planen bør videre 

synliggjøre direktoratets ressursbehov ved å gjennomføre tiltakene og i hvilken grad det vil 

være behov for å nedprioritere andre områder. Det bør også angis i hvilken grad 

ressursbehov kan dekkes ved midlertidige midler. Direktoratet utarbeider oppfølgingsplanen 

innenfor eksisterende budsjettramme. 

 

2.3.2 Oppdrag om fremtidens miljødata 

Gode miljødata er et nødvendig underlag for beslutninger av betydning for samfunnet. 

Miljødataene må derfor være kvalitetssikret, godt forvaltet og fritt tilgjengelig for brukerne. 

Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet har et overordnet nasjonalt 

samordningsansvar for miljødata. Dette er en arena med mange aktører, og det er store 

utfordringer knyttet til spørsmål om framtidig datainfrastruktur, som vi per i dag ikke har god 

nok oversikt over. 

 

Miljødirektoratet skal på vegne av departementet gjennomføre en utredning av dagens 

utfordringer, status og behov i miljødataforvaltningen. Utredningen skal i tillegg inneholde 

alternative løsninger på utfordringene. Dette skal benyttes som grunnlag for beslutninger om 

tiltak for å effektivisere infrastruktur for miljødata for å gjøre data mer åpne og tilgjengelige. 

Dette er et kunnskapsgrunnlag som vil være nyttig i flere sammenhenger, for eksempel i 

arbeid på tvers av sektorer rundt fellesløsninger i nasjonal dataforvaltning. Dette er et 

oppdrag knyttet til prioritering 134 i tildelingsbrevet for 2020, og vil ikke kreve ekstra 

finansiering. 

 

 

Med hilsen 

 

Lene Lyngby (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Pål Nordby Helle 

rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Riksrevisjonen 

Vedlegg: Oversikt over nettoendringer på budsjettposter som følge av 
vedtaket om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet og RNB 2020 

Kap. Post Formål Kroner 

1420  Miljødirektoratet  

 01 Driftsutgifter, forhøyes med 

fra kr 712 534 000 til kr 716 078 000 

3 544 000 

 21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 

fra kr 306 097 000 til kr 307 597 000 

1 500 000 

 22 Statlege vassmiljøtiltak, forhøyes med 

fra kr 242 770 000 til kr 262 870 000 

20 100 000 

 61 Tilskot til klimatiltak og klimatilpassing, kan overførast, forhøyes med 

fra kr 187 832 000 til kr 257 832 000 

70 000 000 

 70 Tilskot til vassmiljøtiltak, kan overførast, nedsettes med 

fra kr 40 792 000 til kr 40 292 000 

500 000 

 75 Utbetaling for vrakpant og tilskot til kjøretøy og fritidsbåtar, 

overslagsløyving, nedsettes med 

fra kr 586 176 000 til kr 475 276 000 

110 900 000 

 77 Ymse organisasjonar og stiftelsar m.m., forhøyes med 

fra kr 15 416 000 til kr 19 716 000* 

4 300 000 

 78 Friluftsformål, kan overførast, forhøyes med 

fra kr 183 891 000 til kr 196 691 000 

12 800 000 

 83 Tilskot til tiltak mot framande arter, kan overførast, forhøyes med 

fra kr 4 000 000 til kr 17 300 000 

13 300 000 

1425  Fisketiltak  

 70 Tilskot til fiskeformål, kan overførast, nedsettes med 

fra kr 17 145 000 til kr 14 974 000 

2 171 000 

*Endringen inkluderer også 1,5 mill. kroner i økt tilskudd til Omatt – Bransjeforeningen for ideelle 

Gjenbruksaktører. Disse midlene holdes tilbake i departementet, og blir ikke tildelt til Miljødirektoratet. 

 


