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§ 23. Miljøministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 2.053,8 3.471,0 1.417,2
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -43,5 138,3 181,8

Heraf anlægsbudget ....................................................... 30,2 137,9 107,7
Indtægtsbudget ....................................................................... 23,0 - 23,0

Fællesudgifter ........................................................................................... 185,7 1,2
23.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 185,7 1,2

Miljøbeskyttelse ........................................................................................ 865,4 284,3
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter ......................................................... 362,9 45,7
23.22. Jordforurening ................................................................................. 30,8 0,1
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. ......................... 320,0 238,5
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget .................................................. 35,9 -
23.26. International miljøstøtte .................................................................. 27,1 -
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger ........................................................... 88,7 -

Miljøundersøgelser ................................................................................... 125,1 -
23.31. Miljøundersøgelser .......................................................................... 125,1 -

Natur mv. .................................................................................................. 2.113,2 1.198,8
23.71. Fællesudgifter .................................................................................. 1.503,4 865,3
23.72. Naturforvaltning mv. ...................................................................... 501,2 279,3
23.73. Privat skovbrug mv. ........................................................................ 108,6 54,2

Den Danske Naturfond ............................................................................ 9,0 -
23.81. Den Danske Naturfond ................................................................... 9,0 -

Kort og geodata ........................................................................................ 310,9 137,7
23.91. Kort og geodata .............................................................................. 310,9 137,7

Artsoversigt:

Driftsposter ................................................................................................. 2.368,1 950,6
Interne statslige overførsler ....................................................................... 419,7 513,2
Øvrige overførsler ...................................................................................... 788,8 138,7
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Finansielle poster ....................................................................................... 2,7 0,2
Kapitalposter ............................................................................................... 30,0 19,3
Aktivitet i alt .............................................................................................. 3.609,3 1.622,0
Forbrug af videreførsel .............................................................................. - -
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -931,4 -931,4
Bevilling i alt ............................................................................................. 2.677,9 690,6

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) (Driftsbev.) ...................... 97,6 -
11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center (Reservationsbev.) - -
12. Klagenævn (Driftsbev.) ........................................................... 67,7 -
13. Klagesagsgebyrer .................................................................... - 1,0
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ................. 20,2 -

 Miljøbeskyttelse

23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105) (Driftsbev.) .................. 317,2 -

23.22. Jordforurening
06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm.

107) (Reservationsbev.) .......................................................... 24,9 0,1
07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og

tekstanm. 104) (Reservationsbev.) ......................................... - -
08. Teknologipulje (Reservationsbev.) ......................................... 5,9 -

23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.
04. Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler

(Reservationsbev.) ................................................................... 230,1 219,1
06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier

(Reservationsbev.) ................................................................... 0,4 19,4
08. Indtægtsført pant ..................................................................... - -
11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.) ................................................................... 44,1 -
12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ........... 45,4 -

23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget
10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgod-

kendelser i kommunerne (Reservationsbev.) ......................... - -
31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler

(Reservationsbev.) ................................................................... 35,9 -

23.26. International miljøstøtte
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11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4)
(Reservationsbev.) ................................................................... 3,1 -

13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (Reservationsbev.) 24,0 -

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger
05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) . 0,5 -
08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra

brændefyring i private hjem (Reservationsbev.) .................... - -
09. Grøn teknologi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) .............. 72,1 -
10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv.

(Reservationsbev.) ................................................................... 16,1 -

 Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser
01. Miljøundersøgelser (Reservationsbev.) .................................. 125,1 -

 Natur mv.

23.71. Fællesudgifter
01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105) (Driftsbev.) ........................... 359,7 -
02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) (Statsvirksomhed) 347,2 -
03. Skov- og Landskabsopgaver (Reservationsbev.) ................... 4,7 -
04. Grundvandskortlægning (Driftsbev.) ...................................... - -
05. Erstatninger (Reservationsbev.) .............................................. 16,9 -
06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.) ..................................................... -2,9 -
07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.) .................... - 18,3
08. Vederlag for råstofindvinding (Reservationsbev.) ................. - 22,5
09. Testcenter Østerild .................................................................. 8,0 -
10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområ-

det (tekstanm. 108) (Reservationsbev.) .................................. - -
11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområ-

der (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) .................................. - -
12. Kommunal andel af grundvandsafgift (Reservationsbev.) .... - 54,7

23.72. Naturforvaltning mv.
01. Naturforvaltning mv. (Anlægsbev.) ........................................ 137,9 89,4
03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber

(tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ........................................ 5,0 -
05. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.) ............... 32,5 -
07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ............ 118,2 22,1
08. Vådområder og ådale (Reservationsbev.) ............................... 164,4 135,4
09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.) ................................................................... 43,2 32,4
10. Vandmiljøplan II/III, vådområder (Reservationsbev.) ........... - -
11. Statslige vådområder (Reservationsbev.) ............................... - -

23.73. Privat skovbrug mv.
10. Konsulentvirksomhed i skovbruget (Reservationsbev.) ......... - -
12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (Reservationsbev.) 107,9 53,5
13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald
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(Reservationsbev.) ................................................................... 0,7 0,7

Den Danske Naturfond

23.81. Den Danske Naturfond
01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (Reservationsbev.) ... 9,0 -
02. Den Danske Naturfond (Reservationsbev.) ............................ - -

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata
01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 105) (Statsvirksomhed) ............ 176,0 -
02. Udstykningsafgift .................................................................... - 22,0
03. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.) ......................................... 19,2 -

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 23.21.01.
Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter til refusion af de af kommu-

nerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten,
herunder tilskud til refusion af udgifter til affaldsafgift ved bortskaffelse af olie- og kemikali-
eforurenet sand. Merudgifter større end 2 mio. kr. årligt skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 4. ad 23.26.11.
I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer

af nordisk interesse i Nordens nærområder, bemyndiges miljøministeren til at afholde udgifter til
dækning af den danske del af den for ordningen stillede nordiske statsgaranti, jf. akt. 143 af 22.
januar 1997. Overgrænsen for Danmarks garantiandel er fastsat til 24 mio. EURO, svarende til
180,0 mio. kr. ved kurs 7,5.

Nr. 5. ad 23.11.01.
Miljøministeren bemyndiges til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse,

oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde alle fornødne udgifter
herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved ydelse
af bistand til bekæmpelse af disse katastrofer. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 6. ad 23.11.01.
Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter, herunder udgifter ud over

de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved tilbagetagning af affald i de til-
fælde, hvor Danmark er forpligtet hertil i henhold til Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om
overførsel af affald. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 7. ad 23.71.07.
Miljøministeren bemyndiges til, uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget, at sælge 232

udlejede sommerhusgrunde til de lejere, som ejer husene på grundene, uden offentligt udbud.
Det forudsættes, at salgssummen og handelsvilkårene i øvrigt kan tiltrædes af SKAT. Salgene
vil blive gennemført på almindelige salgsvilkår i øvrigt.

Stk. 2. Sommerhusgrundene er beliggende langs den jyske vestkyst ved Vejers, Bjerghuse,
Lakolk og Rødhus. Grundene er ikke omfattet af fredskovspligt eller klitfredning.
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Materielle bestemmelser.

Nr. 103. ad 23.22.07.
I forbindelse med finansloven for 2011 er der oprettet en ny ordning, hvorfra der kan ydes

tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke.
Miljøministeriet kan blandt andet i denne sammenhæng indgå i samarbejder med oliebranchen
og andre private institutioner om at løse miljømæssige opgaver, og Miljøministeriet kan modtage
midler fra de private samarbejdspartnere. De modtagne midler skal anvendes i overensstemmelse
med Miljøministeriets formål, og anvendelsen må ikke bidrage til konkurrenceforvridning.

Nr. 104. ad 23.22.07. og 23.26.13.
Miljøministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn

om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets an-
vendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn,
regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles
krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden doku-
mentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling,
at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede tilsagnsvilkår.

Tilsagnsmodtageren er forpligtet til efter anmodning at underrette miljøministeren om ethvert
forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljømini-
sterens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold,
der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens
kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller
at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt
vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet ændres.

Nr. 105. ad. 23.21.01., 23.71.01. og 23.91.01.
Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, den d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortar-

kivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortpro-
duktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen), Danmarks og Grønlands Geolo-
giske Undersøgelse, Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Miljøstyrelsen og Natur-
styrelsen, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, den d. 31. december 1988 var ansat
på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Bo-
ligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Un-
dersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været af-
brudt, er omfattet af civilarbejderloven.

| Nr. 106. ad 23.23.11., 23.23.12., 23.27.05., 23.27.06., 23.27.09., 23.71.11., 23.72.03., 23.72.07.
| og 23.72.09.

Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder om be-
handling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister og vilkår for modtagelse af
tilskuddet, herunder modtagerkreds. Miljøministeren bemyndiges endvidere til i kontrakt eller
tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager
skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser
om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberetti-
gede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.
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Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden doku-
mentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling,
at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold,
der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens
kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller
at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt
vilkårene for tilsagnet, eller de forhold hvorpå tilsagnet er givet ændres.

Stk. 5. Miljøministeren bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser angående tildeling
af tilsagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter og ud-
betaling af tilskud til en ekstern virksomhed.

Stk. 6. Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangen til at påklage afgø-
relser efter stk. 1, 4 og 5, eller efter regler udstedt i medfør af stk. 1, herunder at afgørelserne ikke
skal kunne påklages.

Nr. 107. ad 23.22.06.
Miljøministeren bemyndiges til at yde statsgaranti for lån inkl. renter optaget af boligejere,

der er på venteliste til værditabsordningen, til oprydning efter værditabsordningen. Miljøministe-
ren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler og vilkår om ordningens indhold og administra-
tion, herunder tidsfrister og dokumentationsgrundlag for de boligejere, der ønsker at bruge låne-
ordningen, og udstedelse af pantebrev til staten som garanti for boligejernes andel af rentebeta-
lingen på lån eller anden sikkerhed. Vilkårene fremgår af de tilsagnsskrivelser, der sendes til de
omfattede boligejere.

Nr. 108. ad 23.71.10.
Miljøministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til tværgående samarbejde på

klimatilpasning på maksimalt 400.000 kr. pr. tilskudsansøgning.
Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse,

herunder regler for administration af ordningen. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestem-
melser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag,
andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, op-
lysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling,
kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebe-
taling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 110. ad 23.71.02. og 23.72.05.
Nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i lov nr. 101 af 19. januar 2012

om revisionen af statens regnskaber mm., jf. § 2, stk.1, nr. 1. Nationalparkfondenes udgifter og
indtægter regnskabsføres under § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder (statsvirksomhed), og net-
toudgiften udlignes ved intern statslig overførsel fra § 23.72.05. Nationalparker (Reservations-
bev.).





Anmærkninger

§ 23. Miljøministeriet





3

Indholdsfortegnelse

§ 23. Miljøministeriet ................................................................................................................... 4
Fællesudgifter ........................................................................................................................... 10
Miljøbeskyttelse ....................................................................................................................... 17
Miljøundersøgelser ................................................................................................................... 52
Natur mv. ................................................................................................................................. 53
Den Danske Naturfond ............................................................................................................ 90
Kort og geodata ....................................................................................................................... 92
Anmærkninger til tekstanmærkninger ....................................................................................... 99



4 

§ 23. Miljøministeriet

Miljøministeriet varetager opgaver inden for områderne miljøbeskyttelse, fysisk planlægning,
natur- og skovforvaltning og kort- og geodataproduktion. Herudover understøtter ministeriet en
række undersøgelses- og forskningsopgaver inden for miljø- og naturområdet. Nedenstående
oversigter viser ministeriets aktivitetsområder og tilhørende nettotal mv.:

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 1.855,7 2.128,5 2.011,9 2.053,8 2.005,0 1.973,9 1.912,5
Udgift ......................................................... 3.419,9 3.482,8 3.616,6 3.471,0 3.388,4 3.189,8 3.136,0
Indtægt ....................................................... 1.564,2 1.354,3 1.604,7 1.417,2 1.383,4 1.215,9 1.223,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 183,8 181,1 180,8 185,5 184,0 201,8 198,1
23.11. Centralstyrelsen ............................. 183,8 181,1 180,8 185,5 184,0 201,8 198,1

Miljøbeskyttelse ........................................ 543,2 559,9 542,8 600,1 560,1 525,5 482,1
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter ....... 309,9 331,9 295,0 317,2 317,7 286,4 274,9
23.22. Jordforurening ............................... 38,7 34,9 31,7 30,7 30,8 31,5 31,5
23.23. Indsamlingsordninger, miljø-

mærkeordninger mv. ..................... 82,3 80,8 52,1 100,5 101,5 96,8 76,5
23.24. Miljøforanstaltninger i landbru-

get .................................................. 20,7 9,8 2,0 35,9 39,1 37,7 37,7
23.26. International miljøstøtte ................ 23,2 27,5 24,3 27,1 26,8 26,8 26,8
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger ......... 68,4 75,1 137,7 88,7 44,2 46,3 34,7

Miljøundersøgelser ................................... 142,5 128,4 126,1 125,1 122,3 120,1 117,6
23.31. Miljøundersøgelser ........................ 142,5 128,4 126,1 125,1 122,3 120,1 117,6

Natur mv. .................................................. 857,6 1.119,5 1.017,0 938,9 938,5 927,6 918,5
23.71. Fællesudgifter ................................ 716,6 931,3 818,5 711,1 698,5 692,1 675,5
23.72. Naturforvaltning mv. ..................... 115,2 73,4 136,6 173,4 185,6 185,6 185,6
23.73. Privat skovbrug mv. ...................... 25,8 114,9 61,9 54,4 54,4 49,9 57,4

Den Danske Naturfond ........................... - - - 9,0 10,0 15,0 15,0
23.81. Den Danske Naturfond ................. - - - 9,0 10,0 15,0 15,0

Kort og geodata ....................................... 128,6 139,6 145,2 195,2 190,1 183,9 181,2
23.91. Kort og geodata ............................ 128,6 139,6 145,2 195,2 190,1 183,9 181,2

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... -73,0 -53,6 -31,2 -43,5 0,2 -3,5 -3,5
Udgift ......................................................... 180,1 181,2 195,0 138,3 213,3 164,9 164,9
Indtægt ....................................................... 253,1 234,8 226,2 181,8 213,1 168,4 168,4

Specifikation af nettotal:

Miljøbeskyttelse ........................................ -10,0 -9,1 -20,8 -19,0 -18,9 -14,5 -14,5
23.23. Indsamlingsordninger, miljø-

mærkeordninger mv. ..................... -10,0 -9,1 -20,8 -19,0 -18,9 -14,5 -14,5
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Natur mv. .................................................. -62,9 -44,5 -10,4 -24,5 -19,5 -25,4 -25,4
23.71. Fællesudgifter ................................ -132,2 -122,1 -87,0 -73,0 -73,0 -54,7 -54,7
23.72. Naturforvaltning mv. ..................... 69,3 77,7 76,6 48,5 53,5 29,3 29,3

Den Danske Naturfond ........................... - - - - 38,6 36,4 36,4
23.81. Den Danske Naturfond ................. - - - - 38,6 36,4 36,4

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... 32,8 27,4 32,0 23,0 51,0 64,1 87,0
Udgift ......................................................... 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ....................................................... 32,8 27,4 32,0 23,0 51,0 64,1 87,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 1,9 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
23.11. Centralstyrelsen ............................. 1,9 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Miljøbeskyttelse ........................................ - - - - 26,0 37,1 56,0
23.23. Indsamlingsordninger, miljø-

mærkeordninger mv. ..................... - - - - 26,0 37,1 56,0

Kort og geodata ....................................... 30,9 26,6 31,0 22,0 24,0 26,0 30,0
23.91. Kort og geodata ............................ 30,9 26,6 31,0 22,0 24,0 26,0 30,0

Miljøministeriet består af et departement, Natur- og Miljøklagenævnet, Miljøstyrelsen, Na-
turstyrelsen, Geodatastyrelsen samt Danmarks Miljøportal.

Miljøministeriets departement anvender en mål- og resultatbaseret koncernstyringsmodel, for
herigennem at skabe rammerne for den strategiske styringsdialog mellem departement og styrelse.
Hermed opnås grundlag for vurdering af de realiserede resultater set i forhold til strategiske mål,
ressourceprioritering samt politiske målsætninger. Formålet er at sikre en effektiv opgavevareta-
gelse. Det primære redskab i mål- og resultatstyringen er et-årige resultatkontrakter, der indgås
mellem departementet og Miljøministeriets styrelser og øvrige institutioner med undtagelse af
Danmarks Miljøportal. Parterne i Danmarks Miljøportal har indgået en samarbejdsaftale, der
omfatter den videre udveksling og offentliggørelse af miljødata, samt udvikling og drift af digitale
løsninger på miljøområdet.

Koncernledelsen er ministeriets øverste tværgående beslutningsorgan. Koncernledelsen skal
sætte rammerne for og retningen på en stærk og udviklende styring af Miljøministeriet som
koncern, både på det miljøpolitiske og det koncernpolitiske område.

Departementet er sekretariat for ministeren og koncernledelsen og varetager den overordnede
ledelse af ministeriet, herunder koordineringen på det internationale område. Styrelserne varetager
den løbende administration, indsamler og bearbejder faglige oplysninger og viden og varetager
rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, andre myndigheder og offentlighe-
den. Styrelserne forbereder desuden sager for ministeren og departementet, herunder lovgivning
og andre retsforskrifter, redegørelser, handlingsplaner samt enkeltsager. For bl.a. at sikre fleksi-
bilitet inden for enhederne er Geodatastyrelsen samt naturforvaltningsenhederne under Natursty-
relsen statsvirksomheder.

Danmarks Miljøportal skal sikre et fælles datagrundlag til understøttelse af bl.a. miljømyn-
dighedernes opgaveløsning.

Ministeriets enheder deltager i et voksende internationalt samarbejde, især i EU. Gennem det
internationale samarbejde varetages en række miljøopgaver, hvis løsning forudsætter en interna-
tionalt koordineret indsats. Størsteparten af dansk miljølovgivning er i dag direkte eller indirekte
udformet på baggrund af fælles EU-lovgivning på miljøområdet. Arbejdet med at forhandle mil-
jølovgivningen i Bruxelles og sikre en korrekt dansk implementering af vedtagne EU-retsakter
udgør derfor en betydelig del af Miljøministeriets virke.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.
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Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen
er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter: 23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6)
(Driftsbev.)  

23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Cen-
ter (Reservationsbev.)  

23.11.12. Klagenævn (Driftsbev.)  
23.11.79. Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)  
23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105)

(Driftsbev.)  
23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabs-

ordning (tekstanm. 107)
(Reservationsbev.)  

23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke
(tekstanm. 103 og tekstanm. 104)
(Reservationsbev.)  

23.22.08. Teknologipulje (Reservationsbev.)  
23.23.04. Indsamlingsordninger vedrørende dæk og

biler (Reservationsbev.)  
23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv.

(tekstanm. 106) (Reservationsbev.)  
23.23.12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.)  
23.24.10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbe-

handling af miljøgodkendelser i kommu-
nerne (Reservationsbev.)  

23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmid-
ler (Reservationsbev.)  

23.26.11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEF-
CO (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)  

23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104)
(Reservationsbev.)  

23.27.05. Ordninger for reduktion af partikeludslip
(tekstanm. 106) (Reservationsbev.)  

23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)  

23.27.08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af
partikeludslip fra brændefyring i private
hjem (Reservationsbev.)  

23.27.09. Grøn teknologi (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)  

23.27.10. Toksikologisk bistand vedrørende kemi-
kalier mv. (Reservationsbev.)  

23.31.01. Miljøundersøgelser (Reservationsbev.)  
23.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105)

(Driftsbev.)  
23.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110)

(Statsvirksomhed)  
23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver
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(Reservationsbev.)  
23.71.04. Grundvandskortlægning (Driftsbev.)  
23.71.05. Erstatninger (Reservationsbev.)  
23.71.06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)  
23.71.08. Vederlag for råstofindvinding

(Reservationsbev.)  
23.71.09. Testcenter Østerild  
23.71.10. Tilskud til tværgående samarbejde på

klimatilpasningsområdet (tekstanm. 108)
(Reservationsbev.)  

23.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnæ-
re beskyttelsesområder (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)  

23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og
grønne partnerskaber (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)  

23.72.05. Nationalparker (tekstanm. 110)
(Reservationsbev.)  

23.72.07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)  

23.72.08. Vådområder og ådale (Reservationsbev.)  
 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger

(tekstanm. 106) (Reservationsbev.)  
23.72.10. Vandmiljøplan II/III, vådområder

(Reservationsbev.)  
23.72.11. Statslige vådområder (Reservationsbev.)  
23.73.10. Konsulentvirksomhed i skovbruget

(Reservationsbev.)  
23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven

(Reservationsbev.)  
23.73.13. Tilskud til genplantning mv. efter storm-

fald (Reservationsbev.)  
23.81.01. Sekretariat for Den Danske Naturfond

(Reservationsbev.)  
23.91.01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 105)

(Statsvirksomhed)  
23.91.03. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)  

Udgifter uden for udgiftsloft: 23.23.06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare
batterier (Reservationsbev.)  

23.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7)
(Anlægsbev.)  

23.71.12. Kommunal andel af grundvandsafgift
(Reservationsbev.)  

23.72.01. Naturforvaltning mv. (Anlægsbev.)  
23.81.02. Den Danske Naturfond

(Reservationsbev.)  

Indtægtsbudget: 23.11.13. Klagesagsgebyrer  
23.23.08. Indtægtsført pant  
23.91.02. Udstykningsafgift  

Nedenstående tabel sammenfatter en række nøgletal fra ministeriets virksomhed:
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Artsoversigt:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Bevilling i alt ............................................. 1.712,7 1.940,5 1.861,4 1.987,3 1.954,2 1.906,3 1.822,0
Årets resultat .............................................. 5,8 12,0 6,3 - - - -
Forbrug af videreførsel .............................. 31,5 94,9 81,0 - - - -

Aktivitet i alt .............................................. 1.749,9 2.047,5 1.948,7 1.987,3 1.954,2 1.906,3 1.822,0
Udgift ..................................................... 3.600,0 3.664,0 3.811,6 3.609,3 3.601,7 3.354,7 3.300,9
Indtægt ................................................... 1.850,1 1.616,5 1.862,9 1.622,0 1.647,5 1.448,4 1.478,9

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 2.323,5 2.772,3 2.480,5 2.368,1 2.345,5 2.105,9 2.067,6
Indtægt ................................................... 1.203,3 1.064,9 993,2 950,6 993,0 981,5 980,2

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 361,5 320,8 519,2 419,7 387,8 363,7 363,7
Indtægt ................................................... 332,6 414,8 655,4 513,2 473,8 325,6 325,6

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 710,4 427,8 732,3 788,8 835,7 852,4 836,9
Indtægt ................................................... 209,6 56,0 180,7 138,7 161,2 140,1 171,8

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 62,6 61,6 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7
Indtægt ................................................... 4,1 1,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 142,0 81,5 77,1 30,0 30,0 30,0 30,0
Indtægt ................................................... 100,4 79,3 33,4 19,3 19,3 1,0 1,1
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Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Driftsposter ................................................. 1.120,1 1.707,5 1.487,3 1.417,5 1.352,5 1.124,4 1.087,4
11. Salg af varer ....................................... 590,9 552,6 153,5 101,6 104,3 105,5 104,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 437,7 355,1 389,4 396,0 399,3 384,4 384,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 74,2 77,9 40,2 43,4 43,4 43,4 42,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 1.127,3 1.177,3 1.142,5 1.121,7 1.091,3 1.020,5 1.005,1
19. Fradrag for anlægsløn ......................... -0,2 -0,2 - - - - -
20. Af- og nedskrivninger ........................ 69,3 75,7 18,0 16,0 17,0 17,2 17,2
21. Andre driftsindtægter .......................... 174,1 157,4 450,3 453,0 489,4 491,6 491,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 1.037,3 1.220,0 1.279,8 1.187,0 1.193,8 1.024,8 1.002,4
28. Ekstraordinære indtægter .................... 0,6 -0,2 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 15,6 221,6 - - - - -

Interne statslige overførsler ....................... 28,9 -94,0 -136,2 -93,5 -86,0 38,1 38,1
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 332,6 414,8 655,4 513,2 473,8 325,6 325,6
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 361,5 320,8 519,2 419,7 387,8 363,7 363,7

Øvrige overførsler ...................................... 500,8 371,8 519,7 650,1 674,5 712,3 665,1
30. Skatter og afgifter ............................... 127,0 123,0 32,0 23,0 51,0 64,1 87,0
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 43,8 -57,8 95,9 87,1 82,1 52,4 61,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner

og regioner .......................................... - - 51,1 26,8 26,3 21,8 21,5
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 38,9 -9,2 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7
35. Forbrug af videreførsel ....................... - - 31,9 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... 22,6 33,3 13,0 22,3 22,0 22,0 22,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner .......................................... 8,6 30,9 34,7 84,2 84,2 84,2 84,2
44. Tilskud til personer ............................. 3,7 5,9 5,0 3,2 1,5 - -
45. Tilskud til erhverv .............................. 97,4 -145,7 212,3 166,1 117,1 110,1 116,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 578,1 503,3 477,3 482,8 559,2 558,1 537,2
49. Reserver og budgetregulering ............ - - -10,0 30,2 51,7 78,0 76,7

Finansielle poster ....................................... 58,5 60,1 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5
25. Finansielle indtægter ........................... 4,1 1,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
26. Finansielle omkostninger .................... 62,6 61,6 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7

Kapitalposter .............................................. 4,4 -104,8 -11,7 10,7 10,7 29,0 28,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .............. 142,0 81,5 77,1 30,0 30,0 30,0 30,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver

udenfor omkostningsreform ............... 100,4 79,3 33,3 19,3 19,3 1,0 1,0
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 0,0 0,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang ....................... - - 0,1 - - - 0,1
74. Fri egenkapital (budgettering af

Årets resultat) ..................................... 5,8 12,0 6,3 - - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering

af forbrug af Årets resultat) ............... 31,5 94,9 49,1 - - - -

I alt ............................................................. 1.712,7 1.940,5 1.861,4 1.987,3 1.954,2 1.906,3 1.822,0

Videreførselsoversigt:

Beholdning primo 2013 ............................................ 130,7 27,9 74,1 556,1

 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling
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Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 90,4 99,7 103,6 97,6 91,2 93,9 93,3

Forbrug af reserveret bevilling ................... 3,2 5,0 6,9  - - - -
Indtægt ......................................................... 1,2 3,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Udgift ........................................................... 95,1 103,2 110,7 97,8 91,4 94,1 93,5

Årets resultat ............................................... -0,3 4,5 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 95,1 103,2 110,7 97,8 91,4 94,1 93,5
Indtægt .................................................. 1,2 3,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Bemærkning: Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 2,1 mio. kr. til § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten til
dækning af udgifter vedrørende miljøattacheer samt 0,8 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration.

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 8,9
Bemærkning: Det reserverede beløb vedrører hovedsageligt midler reserveret til digitaliseringsprojekter og Natur- og
Landbrugskommissionen.

Bemærkning: Det forventes, at der i løbet af 2013 er afløb på reservationerne på 3,9 mio. kr. Reserven er primært afsat
til digitaliseringsprojekter og Natur- og Landbrugskommissionen. Reservationer afsat til projekterne vedrørende digita-
lisering forventes afsluttet i 2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag:
Departementets opgave er at fungere som ministerens politiske og administrative sekretariat

og varetage den overordnede ledelse og styring af ministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01.
Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.11.79. Reserver og bud-
getregulering, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.31.01. Miljøundersø-
gelser, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Naturforvaltningsenhe-
der, § 23.71.04. Grundvandskortlægning, § 23.71.06. Jagttegn, §
23.91.01. Geodatastyrelsen og § 23.91.03. Danmarks Miljøportal.

Den samlede reservation på 8,9 mio. kr. fordeler sig således:
Underkonto Beholdning

primo 2013
Forventet udgiftsafløb af reservationer

2013 2014 2015 2016 2017
10. Almindelig virksomhed: 8,9 3,9 2,0 3,0 - -
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Departementet yder ministeren politisk og administrativ rådgivning såvel i relation til mini-
steriets virksomhed som i relation til ministerens øvrige opgaver. Departementet forestår sekre-
tariat for ministeriets koncernledelse. Departementet varetager en række koncernfælles opgaver
vedrørende personalepolitik for ministerområdet, controlling mv.

Samtidig har departementet ansvaret for koordinering på det internationale område, herunder
EU-koordinationen og for forhandlinger inden for en række internationale organisationer.

I forbindelse med internationalt samarbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter
for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig
ramme på 200.000 kr.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Miljøministe-
riets område.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.

Virksomhedsstruktur

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6), CVR-nr. 12854358.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

5. Opgaver og mål:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.8 Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er for så vidt
angår denne aktivitet registreret i henhold til loven om almindelig om-
sætningsafgift.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5 Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings-

og informationsaktiviteter mv., modtage sponsorstøtte, legater, gaver og
lignende.

Opgaver Mål

1. Betjening af miljømini-
steren

At give miljøministeren og Folketinget en effektiv betjening på Mil-
jøministeriets område. At vedligeholde og udvikle en god og om-
kostningseffektiv miljø- og naturpolitik. At bidrage til at skabe
grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret miljø- og naturpolitik.
At skabe sammenhæng mellem international og national miljø- og
naturpolitik.

2. Koncernstyring At koncernstyringen er strategisk og har fokus på prioritering og
sammenhænge i opgavevaretagelsen samt opfølgning. At metoderne
til ledelse af koncernen udvikles og tilpasses Miljøministeriets orga-
nisatoriske udvikling. At styringskoncepter og -redskaber i relation
til opgaver og institutioner løbende effektiviseres og målrettes.

3. Tværgående koordine-
ring

At kontinuerligt kunne imødekomme særligt presserende behov og
iværksætte højt prioriterede initiativer på det samlede ministerområ-
de, herunder vedrørende ministeriets organisatoriske udvikling.
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| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave:

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 1,2 3,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
6. Øvrige indtægter .................................... 1,2 3,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 97 97 103  100 99 98 98
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 55,8 60,6 65,1  66,4 64,4 61,1 59,9

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 55,8 60,6 65,1  66,4 64,4 61,1 59,9

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 1,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 19,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 21,2 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 1,2 1,9 1,5 1,2 0,9 1,0 1,0
+ anskaffelser .............................................. 1,2 1,6 0,3 0,2 0,5 0,2 0,1
- afhændelse af aktiver ............................... - 1,7 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 1,9 1,5 1,2 0,9 1,0 1,0 0,9

Låneramme .................................................. - - 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 70,6 52,9 58,8 58,8 52,9
Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed
Kontoen omfatter departementets almindelige virksomhed. Der afholdes derfor udgifter til

den almindelige drift herunder bl.a. husleje, løn, kurser, rejser mv.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 5,2 mio. kr. i 2014, 8,2 mio.
| kr. i 2015, 9,4 mio. kr. i 2016 og 7,8 mio. kr. i 2017. Midlerne er overført til § 23.21.01.65.
| Kemikalieindsats, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedsli-
| sten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013.

|  | R| R| B| F| BO1| BO2| BO3
| Mio. kr.| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017

| Udgift i alt| 95,1| 103,2| 110,7| 97,8| 91,4| 91,4| 93,5

| 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administra-
| tion| 27,0| 29,6| 32,2| 28,0| 26,2| 27,0| 26,8
| 1. Betjening af miljøministeren| 25,5| 27,6| 28,8| 26,1| 24,4| 25,1| 24,9
| 2. Koncernstyring| 28,9| 31,4| 33,9| 29,9| 27,9| 28,7| 28,6
| 3. Tværgående koordinering| 13,7| 14,6| 15,8| 13,8| 12,9| 13,3| 13,2
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23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 7,0 - - - - - -

10. Copenhagen Consensus Center
Udgift ................................................... 7,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,0 - - - - - -

10. Copenhagen Consensus Center
Bevillingen til Copenhagen Consensus Center er ophørt fra 2012. Kontoen er alene medtaget

af hensyn til regnskabstal.

23.11.12. Klagenævn (Driftsbev.)
Natur- og Miljøklagenævnet er klagemyndighed for administrative afgørelser inden for natur-

og miljøområdet. Natur- og Miljøklagenævnet nedsættes af miljøministeren og består af en for-
mand og en eller flere faste stedfortrædere for denne, et antal beskikkede, sagkyndige medlem-
mer, 7 medlemmer, der udpeges af Folketinget, og 2 medlemmer, der udpeges af Højesteret blandt
rettens medlemmer.

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 78,2 91,2 80,3 67,7 56,1 44,9 43,1

Indtægt ......................................................... 2,1 2,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 85,0 82,9 80,3 67,7 56,1 44,9 43,1

Årets resultat ............................................... -4,7 10,3 -  - - - -

10. Natur- og Miljøklagenævnet
Udgift .................................................... 85,0 82,9 80,3 67,7 56,1 44,9 43,1
Indtægt .................................................. 2,1 2,0 - - - - -

Bemærkning: Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0, 9 mio. kr. til konto § 07.13.01.10 Statens Admini-
stration til dækning af regnskabsopgaver.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Natur- og Miljøklagenævnet er klageinstans for administrative afgørelser indenfor miljø- og

naturområdet i det omfang, det fastsættes i den øvrige lovgivning. Natur- og Miljøklagenævnet
er nedsat i henhold til lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet er omfattet af en resultatkontrakt med Miljøministeriet.
Yderligere oplysninger om Natur- og Miljøklagenævnet kan findes på www.nmkn.dk.

Virksomhedsstruktur

23.11.12. Klagenævn, CVR-nr. 18210932.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 2,1 2,0 - - - - -

6. Øvrige indtægter .................................... 2,1 2,0 - - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 89 101 105  92 75 58 57
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 51,5 59,1 61,1  53,8 43,7 34,3 33,6

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 51,5 59,1 61,1  53,8 43,7 34,3 33,6

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 10,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 11,5 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... - 0,2 0,2 2,0 3,0 2,7 2,4
+ anskaffelser .............................................. 0,6 0,0 0,8 1,3 0,2 0,2 0,2
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - 0,4 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,3 0,4 - - - - -

Opgaver Mål

1. At træffe afgørelser i
klagesager på natur-,
plan- og miljøområdet,
samt prøvelse af fred-
ningssager.

Natur- og Miljøklagenævnet træffer korrekte afgørelser af tilstræk-
kelig god kvalitet inden for kortest mulig tid.

2. At sikre kvalitet i sags-
behandlingen, samt yde
god, serviceorienteret in-
formation om sager og
praksis.

Natur- og Miljøklagenævnet optimerer til stadighed de interne pro-
cesser så sagsbehandlingen foregår så effektivt som muligt. Natur-
og Miljøklagenævnet formidler afgørelsespraksis og leverer passende
service til borgere, virksomheder og myndigheder.

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Udgift i alt .............................................................. 84,6 80,8 80,2 67,6 56,1 44,9 43,1

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og
Administration ........................................................ 16,6 11,3 15,0 13,0 10,3 7,8 7,1
1. Myndighedsudøvelse ......................................... 66,7 68,3 62,2 50,9 42,6 33,9 33,4
2. Kvalitet, information og service ........................ 1,3 1,2 3,0 3,7 3,2 3,2 2,6
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- afskrivninger ............................................. 0,1 -0,3 0,1 0,3 0,5 0,5 0,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,2 0,5 0,9 3,0 2,7 2,4 2,1

Låneramme .................................................. - - 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 60,0 100,0 90,0 80,0 70,0
Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Natur- og Miljøklagenævnet
Der er på finanslovsforslaget for 2012 bevilget 36,1 mio. kr. i perioden 2011 - 2014 til be-

handling af klager over de statslige vand- og naturplaner, de kommunale handleplaner, statslige
skovhandleplaner samt de konkrete afgørelser, der følger af handleplanerne.

Bevillingen til Natur- og Miljøklagenævnet er på finanslovsforslaget for 2013 i alt hævet
med 56,9 mio. kr. i perioden 2013 - 2016. Af disse er 10,4 mio. kr. en forøgelse af bevillingen
til behandling af klager over vand- og naturplaner. Bevillingsløftet skal her ud over sikre,
sammen med implementering af en række effektiviseringstiltag, at nævnet kan håndtere den
forventede sagstilgang i perioden. Desuden skal bevillingsløftet dække Natur- og Miljøklagen-
ævnets nettoudgifter til Kammeradvokaten.

23.11.13. Klagesagsgebyrer
Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1,9 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10. Klagesagsgebyr, Natur- og Mil-
 jøklagenævnet

Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 1,9 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
30. Skatter og afgifter .......................... 1,9 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10. Klagesagsgebyr, Natur- og Miljøklagenævnet
I medfør af lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet kan der opkræves

gebyr på klager, der indbringes for nævnet. Gebyret tilbagebetales i tilfælde, hvor klager helt eller
delvis får medhold, hvor klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-
rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence.

I henhold til lov nr. 580 af 18. juni 2012 om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet
fastsættes klagebyret til 500 kr. for alle klagere og pl-reguleres fremadrettet. Klagegebyret for
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder nedsættes i den forbindelse fra 3.000 kr.
til 500 kr.
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23.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - -10,0 20,2 36,7 63,0 61,7

12. Reserve til bedre ressourceeffek-
 tivitet

Udgift ................................................... - - 35,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 35,0 - - - -

14. Reserve vedrørende Statens IT
Udgift ................................................... - - - 69,1 64,4 63,0 61,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 69,1 64,4 63,0 61,7

15. Budgetregulering vedrørende
 randzonekompensation

Udgift ................................................... - - - -29,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -29,0 - - -

60. Reserve til grøn vækst
Udgift ................................................... - - -45,0 -19,9 -27,7 - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -45,0 -19,9 -27,7 - -

12. Reserve til bedre ressourceeffektivitet
Som led i Aftale om finanslov for 2013 afsættes 35 mio. kr. i 2013 under Miljøministeriet

til fx bedre udnyttelse af affaldsressourcer samt udvikling af vandteknologi. Indsatsen er en del
af en særlig, offensiv indsats for at få del i de voksende globale markeder for grønne løsninger,
hvortil der samlet afsættes 85 mio. kr. Indsatsen målrettes udvikling og demonstration på områder
med danske styrkepositioner.

Reserven udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2013 i forlængelse af, at ministerudvalget
for ny erhvervs- og vækstpolitik identificerer områder inden for bl.a. miljø, klima, fødevarer og
energi, hvor danske virksomheder har særlige styrker og potentialer samt behov for yderligere
udvikling. Der kan afsættes midler til løn og administration.

14. Reserve vedrørende Statens IT
Reserve vedrørende tilbageførsel af bevilling fra Statens IT. Reserven indbudgetteres i for-

bindelse med overgang til aktivitetsbaseret afregning. Reserven udmøntes på tillægsbevillingslo-
ven for 2014 og finansloven for 2015.

15. Budgetregulering vedrørende randzonekompensation
Budgetregulering vedrørende Fødevareministeriets randzonekompensation. Reserven udmøn-

tes på tillægsbevillingsloven for 2014 på ordninger under grøn vækst med forventet mindrefor-
brug.

60. Reserve til grøn vækst
Som led i finansiering af Aftale om finansloven for 2013 blev en negativ budgetregulering

indbudgetteret i 2013-2015. Budgetreguleringen udmøntes på ordninger vedr. grøn omstilling med
forventet lavt afløb. Udmøntningen sker på tillægsbevillingsloven for 2013, 2014 og 2015.
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Miljøbeskyttelse

Hovedområdet administreres af Miljøstyrelsen.

23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 320,4 318,2 288,5 317,2 317,7 286,4 274,9

Forbrug af reserveret bevilling ................... -3,8 16,9 6,5  - - - -
Indtægt ......................................................... 68,8 68,9 65,9 45,7 51,2 37,7 37,7
Udgift ........................................................... 378,8 400,8 360,9 362,9 368,9 324,1 312,6

Årets resultat ............................................... 6,7 3,2 -  - - - -

10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 331,5 348,8 277,8 301,4 308,6 284,3 276,8
Indtægt .................................................. 66,9 67,4 64,8 44,6 50,1 36,6 36,6

20. Grønne indkøb mv.
Udgift .................................................... 0,2 0,3 1,5 1,5 1,5 - -

60. Kemikalier, sundhed og miljø
Udgift .................................................... 8,7 13,3 13,0 7,8 7,6 7,6 7,6

61. Kemikalier og nanomaterialer
Udgift .................................................... - 2,2 18,0 18,2 18,2 - -

65. Kemikalieindsats
Udgift .................................................... 31,2 28,0 44,5 29,9 29,6 31,1 27,1

66. Center for hormonforstyrrende
 stoffer

Udgift .................................................... 0,7 - - - - - -

68. Nyt producentansvar for batteri-
er, jf. Akt 122 af 16/4 2009
Udgift .................................................... 0,1 - - - - - -
Indtægt .................................................. -0,1 - - - - - -

80. Grøn omstilling i landbruget
Udgift .................................................... 1,9 5,3 - - - - -

81. Administrationsomkostninger
vedrørende miljøeffektiv tekno-

 logi
Udgift .................................................... - - 5,0 3,0 2,3 - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. De-
partementet og § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
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85. Særlig indsats for miljøgodken-
delser af husdyrbrug
Udgift .................................................... 3,0 1,4 - - - - -
Indtægt .................................................. 0,3 - - - - - -

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. 0,3 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 1,4 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt .................................................. 1,4 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Bemærkning: Interne statslige overførselsudgifter. Der kan overføres op til 0,7 mio. kr. til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen
som betaling for tilsyn med modtagefaciliteter for affald fra skibe mv. Der kan overføres op til 2,8 mio. kr. til § 07.13.01
Statens Administration. 

2. Reservationsoversigt 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 53,7

Bemærkning: Hovedparten af den reserverede bevilling ultimo 2012 på 53,7 mio. kr. forventes udmøntet i 2013 . I
forhold til underkonto 85 vedrører videreførslen afskrivninger til forbedret it-system på husdyrområdet.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Miljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet og administrerer dele af Mil-

jøministeriets lovgivning og den hertil knyttede europæiske lovgivning. Miljøstyrelsen arbejder
for at øge beskyttelsen af mennesker, miljø og natur - både nationalt og internationalt. Miljøsty-
relsens opgaver og ansvarsområder er blandt andet fastlagt i bekendtgørelser udstedt efter lov om
miljøbeskyttelse, lov om miljø og genteknologi, lov om kemiske stoffer og produkter, lov om
beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug og lov om forurenet jord.
Miljøstyrelsens forestår gennemførelse og administration af en række EU-forordninger og direk-
tiver, herunder REACH-forordningen, pesticidforordningen, biociddirektiv og den kommende
biocidforordning, IE-direktivet, affaldsdirektiver, kosmetikdirektivet, luftdirektiver mv.

Yderligere oplysninger om Miljøstyrelsen kan findes på www.mst.dk.

Virksomhedsstruktur

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105), CVR-nr. 25798376.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Den samlede reservation på 53,7 mio. kr. fordeler sig således:
Underkonti: Beholdning

primo 2013:
Forventet udgiftsafløb af reservationer: Forventet

afløb efter
20172013 2014 2015 2016 2017

10. Driftsbudget 11,8 11,8 - - - - -
20. Grønne indkøb 0,7 0,7 - - - -
60. Kemikalier Sundhed og Miljø 6,1 6,1 - - - - -
61 Kemikalier og nanomaterialer 8,1 6,1 2,0
65. Kemikaliehandlingsplan 8,6 8,6 - - - - -
80. Grøn omstilling i landbruget 10,7 3,9 3,6 3,2 - - -
85. Særlig indsats for miljøgodkendelse af

husdyr
7,7 1,5 1,3 1,3 1,0 1,0 1,6
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4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.1.2 Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis

dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstem-
melse med lovgivningen på området.

BV 2.6.5 Lønsumsbevillingen kan på tillægsbevillingslovforslaget forhøjes sva-
rende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager efter
miljøbeskyttelsesloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrind-
tægter.

BV 2.6.5 Lønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 14
mio. kr. til dækning af de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead
til organisering af affaldssektoren, producentansvar for batterier, vur-
dering af nye aktivstoffer og revurdering af gamle aktivstoffer samt
godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler, syn af sprøj-
ter, autorisation af forhandlere og sprøjteførere, GMO-regulering og
andre gebyrbelagte områder. Reguleringen modsvares af gebyrindtæg-
ter.

BV 2.6.5 Lønsumsloftet kan på forslag til lov om tillægsbevilling reguleres med
beløb svarende til lønomkostninger i forbindelse med opgaver udført
for Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til REACH-forord-
ningen. Reguleringen modsvares af vederlag fra agenturet.

BV 2.6.8 og 2.6.9 Miljøstyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfi-
nansierede aktiviteter. Miljøstyrelsen er for disse aktiviteter registreret
i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Ind- og udgående
moms forventes i 2014 at udgøre henholdsvis ca. 100.000 kr. og
100.000 kr.

BV 2.6.5 Der kan optages indtægter og afholdes drifts- og lønudgifter i tilknyt-
ning til Miljøstyrelsens opgavevaretagelse ved administration, kontrol
og tilsyn med Dansk Retursystem
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5. Opgaver og mål

| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Opgaver Mål

Sundt og sikkert miljø Det er styrelsens mål, at sikre alle borgere i Danmark et
sundt og sikkert miljø, herunder mindske borgernes kemi-
kaliepåvirkning fra farlige stoffer i hverdagen, øge borg-
erkendskab til kemikalierisici, mindske gener fra støj-,
lugt- og luftforurening samt informere om, hvordan man
som borger og virksomhed kan agere miljøvenligt. Miljø-
styrelsen arbejder for at sikre, at det er let og attraktivt at
være grøn forbruger.

Grundlag for en grøn omstilling
og et grønt erhvervsliv

Miljøstyrelsen arbejder for at sikre vandmiljø og natur,
herunder nedbringe landbrugets påvirkning heraf samt
fremme bæredygtig udvikling gennem brugen af miljø-
venlig teknologi. Det er styrelsens mål at sikre, at det er
let og attraktivt at være en grøn virksomhed, herunder et
selvbærende landbrugserhverv. Samtidig arbejdes der for
at sikre grundlaget for en grøn omstilling generelt, og at
fremtidig miljøregulering er enkel og overskuelig.

Bæredygtig udnyttelse af res-
sourcerne

Miljøstyrelsen arbejder for at skabe ressourceeffektivise-
ring samt øge kvaliteten af affaldsbehandlingen. Det er
styrelsens mål at sikre en bæredygtig udnyttelse af res-
sourcerne herunder nedsætte ressourcetab ved håndtering
af affald samt sikre, at affaldshåndteringen sker på en
sundheds-, klima- og miljøforsvarlig måde med fokus på
øget genanvendelse. Der er fokus på, at der produceres
produkter med lavt ressourceinput og lang levetid, samt at
der inddrages miljøhensyn i design og indkøb.

EU og internationalt miljøsamar-
bejde

Miljøstyrelsen arbejder for et bæredygtigt miljø nationalt
og på globalt plan. Det er styrelsens mål at deltage aktivt
og fokuseret i EU samt i det øvrige internationale miljø-
samarbejde, for herigennem at arbejde for at påvirke for-
handlingerne i internationale fora, inden beslutningerne er
truffet. Der er særligt fokus på udformning og imple-
mentering af EU-lovgivning, deltagelse i EU-arbejdsgrup-
per og specialudvalg samt koordinering på området.

Ministerieopgaver - betjening af
minister, regering og Folketing

Miljøstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at
gennemføre politiske beslutninger indenfor miljøområdet.
Det er styrelsens mål at levere rettidig og effektiv mini-
sterbetjening af høj kvalitet herunder fremsætte lovforslag
i overensstemmelse med regeringens lovprogram.

| Mio. kr.| R
| 2011
| R
| 2012
| B
| 2013
| F
| 2014
| BO1
| 2015
| BO2
| 2016
| BO3
| 2017

| Udgift i alt..............................................| 378,8| 400,8| 361,0| 362,9| 368,9| 324,1| 312,6

| 0.| Hjælpefunktioner samt generel ledelse
| og administration .............................
| 74,2| 78,6
| 70,7| 63,1| 61,8| 52,9
| 52,0

| 1.| Sundt og sikkert miljø ......................| 36,5| 38,6| 34,8| 50,9| 49,9| 47,1| 42,7
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7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 68,8 68,9 65,9 45,7 51,2 37,7 37,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,3 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 1,4 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4. Afgifter og gebyrer ................................ 31,2 31,7 35,3 39,5 45,0 35,5 35,5
6. Øvrige indtægter .................................... 35,9 35,7 29,5 5,1 5,1 1,1 1,1
Bemærkning:
Specifikation af afgifter og gebyrer:

Afgifter og gebyrer inkluderer primært indtægter vedrørende gebyr for virksomhedstilsyn- og godkendelser, genan-
vendeligt erhvervsaffald, behandling af ansøgninger om transport af farligt affald, ansøgningsgebyrer vedrørende
godkendelse af biocider og pesticider mv.
Der kan oppebæres indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrordnings ophør.

Specifikation af øvrige indtægter:
Øvrige indtægter inkluderer til og med 2013 primært interne statslige overførsler fra § 38.81.04. Overførsel til for-
skellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet. Disse er fra 2014
og frem teknisk ændret, så de bliver en del af bevillingsrammen i stedet for en intern statslig overførsel.
Øvrige indtægter inkluderer således fra 2014 og frem salg af eksportcertifikater på op til 0,1 mio. kr. samt mindre
indtægter til understøttelse af Miljøstyrelsens opgaver.
Miljøstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsning indgå aftaler om partnerskab eller sponsering o.l. med offentlige
og private organisationer.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 394 400 373  381 374 360 344
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 216,9 222,9 205,3  216,8 213,3 201,3 192,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,4 0,9 0,3  0,3 0,3 0,3 0,3

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 216,5 222,0 205,0  216,5 213,0 201,0 192,3

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 6,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 35,0 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 41,4 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 21,1 20,0 33,6 16,3 26,5 29,7 32,3
+ anskaffelser .............................................. 13,0 0,3 0,5 20,0 8,5 8,5 5,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -8,6 1,8 4,0 -6,1 - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,3 2,2 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 5,3 3,5 4,7 3,7 5,3 5,9 6,4
Samlet gæld ultimo ..................................... 20,0 16,4 33,4 26,5 29,7 32,3 31,4

| 2.| Grundlag for en grøn vækst og grønt
| erhvervsliv ........................................| 96,3| 101,9| 91,8| 82,6| 80,1| 68,6| 67,5
| 3.| Bæredygtig udnyttelse af ressourcer-
| ne ......................................................| 28,1| 29,7| 26,8| 40,2| 53,6| 49,2| 45,7
| 4.| EU og internationalt miljø-
| samarbejde ........................................| 36,1| 38,2| 34,4| 31,7| 31,0| 26,7| 26,3
| 5.| Ministerieopgaver - betjening af mini-
| ster, regering og Folketing ..............| 107,6| 113,8| 102,5| 94,4| 92,5| 79,6| 78,4
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Låneramme .................................................. - - 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 78,8 62,5 70,0 76,2 74,1
Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Bemærkning: Lånerammen er stigende som følge af øgede investeringer i IT-understøttende godkendelsessystemer for
virksomheder og landbrug.

10. Driftsbudget
I forbindelse med finansloven for 2012 blev der afsat i alt 130 mio. kr. inden for Miljømi-

nisteriets eksisterende rammer til gennemførsel af en ny miljøteknologisk indsats i 2012-2015.
Heraf afsættes 74,8 mio. kr. under § 23.27.09 Grøn teknologi og 9,2 mio. kr. under § 23.21.01.81
Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi. Herudover afsættes i alt 46 mio.
kr. til:
- Bedre muligheder for virksomheders anvendelse af grøn teknologi: Gennem regelforenkling og
standarder kan danske virksomheder forberedes på de nye muligheder og udfordringer, som EU's
nye erhvervsrettede miljøregulering medfører.
- Etablering af et digitalt afgørelses- og tilsynssystem: Der etableres et digitalt afgørelses- og
tilsynssystem, der skal forenkle og effektivisere miljøgodkendelsen af virksomhederne.

Som led i indsatsen for grøn omstilling er der besluttet en lang række konkrete initiativer
med henblik på markant at reducere pesticiders skadesvirkninger på mennesker, dyr og natur.
Initiativerne er indarbejdet i Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015, som er Danmarks nationale pesti-
cidhandlingsplan i henhold til krav i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider
(Dir. 2009/128/EØF). På Miljøstyrelsens område indeholder strategien bl.a. en restriktiv god-
kendelsesordning, implementering af autorisationsordninger for forhandlere og sprøjteførere, ud-
dannelse af forhandlere, øget uddannelse af greenkeepere, statistik over forbrug af sprøjtemidler,
informationskampagner for haveejere bl.a. om ulovlige sprøjtemidler, styrkelse af varslingssy-
stemer for pesticider i grundvand og enstrenget pesticidkontrol inkl. kontrol med ulovlig import.
Til opgaven forventes anvendt 29,9 mio. kr. i 2014 og 30,3 mio. kr. i 2015, som delvist er ge-
byrfinansieret og delvist afgiftsfinansieret. Herudover styrkes bekæmpelsesmiddelforskningen, jf.
§ 23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler.

Fra 2013 er der indarbejdet en årlig bevilling på 2,1 mio. kr. til at dække udgifter til den
løbende drift af behandlingskrav for udvalgte affaldsfraktioner. Desuden er der fra 2009 indar-
bejdet en årlig bevilling på 0,5 mio. kr. til at gennemføre en årlig benchmark af forbrændings-
og deponeringsanlæg.

Der afholdes udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering
vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, jf. LB nr. 929 af 24. september 2009 om
havmiljøloven.

Der kan ydes tilskud til institutioner og organisationer mv. inden for Miljøstyrelsens opga-
veformål.

Der kan afholdes udgifter til fremme af internationalt samarbejde på miljøområdet, herunder
internationale konventioner og fremme af danske synspunkter i internationalt samarbejde. Der
kan herunder afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud på op til 0,2 mio. kr. til en fond under Baselkonventionen, der skal bi-
drage til at minimere skader som følge af uheld forårsaget af grænseoverskridende transport af
affald.

Som led i Forslag til finanslov for 2014 afsættes 7,5 mio. kr. i 2014 og 20 mio. kr. fra 2015
og frem til opfølgning på Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konserva-
tive Folkeparti om en vækstplan af april 2013.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt i 2014-2016
| til administration og gennemførelse af projekter vedr. grøn omstilling og beskæftigelse under
| Miljøstyrelsen. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for
| 2013.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,6 mio. kr. i 2014 og 6,0
| mio. kr. årligt i 2015-2017 til etablering og administration af partnerskaber med kommuner og
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| virksomheder. Midlerne er afsat som led i Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative
| Folkeparti om finansloven for 2014 og vedrører gennemførsel af regeringens ressourcestrategi.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2014-
| 2015. Midlerne er afsat som led i Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Fol-
| keparti om finansloven for 2014 og anvendes til en PCB-hotline.

20. Grønne indkøb mv.
Bevillingen bidrager til at fremme bæredygtige grønne indkøb.

60. Kemikalier, sundhed og miljø
Med henblik på en styrket indsats for bl.a. at begrænse kemikalietrykket på sundhed og miljø

er der afsat 13,8 mio. kr. i 2014 til bl.a.:
- Systematisk kortlægning af farlige stoffer, herunder allergifremkaldende stoffer i forbrugerpro-

dukter.
- Styrkelse af det videnskabelige grundlag for håndteringen af problemerne med hormonforstyr-

rende stoffer.
- Indsats med henblik på kortlægning af og imødegåelse af andre miljørelaterede sundhedspå-

virkninger, for eksempel mikrobiologisk forurening, støj, indeklima og partikler.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 6,0 mio. kr. årligt i 2014-
| 2017. Midlerne overføres som led i finansiering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Kon-
| servative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats
| 2014-2017 af oktober 2013 til § 23.21.01.65. Kemikalieindsats.

61. Kemikalier og nanomaterialer
I forbindelse med finansloven for 2012 blev der afsat 12 mio. kr. årligt i 2012-2015 til en

styrket indsats imod kemikalier. Formålet er at kortlægge stofferne på Miljøstyrelsens liste over
uønskede stoffer. Alle stofferne på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer gennemgås, med
henblik på - stof for stof - at kunne vurdere behovet for yderligere regulering, mærkning, infor-
mation eller udfasning, f.eks. gennem EU. Indsatserne koordineres med initiativerne i kemikali-
ehandlingsplanen med henblik på systematisk og målrettet at håndtere nogle af de stoffer, der har
problematiske egenskaber.

I forbindelse med finansloven for 2012 er der endvidere afsat 6 mio. kr. årligt i 2012-2015
til at få bedre styr på nanomaterialer og deres sikkerhed. Formålet er at skabe øget klarhed over
eksponeringsveje og konsekvenserne for forbrugere og miljø ved anvendelse af nanomaterialer.
Der sker en samtænkning af de nuværende indsatser i Center for Nanosikkerhed og Miljøstyrel-
sen. Den styrkede indsats på nanoområdet omfatter bl.a. udvikling af en nanoproduktdatabase i
samarbejde med andre lande. Muligheden for at forpligte virksomhederne til indberetning un-
dersøges.

65. Kemikalieindsats
I henhold til Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 blev der afsat i

alt 173 mio. kr. fordelt med 43,8 mio. kr. i 2010, 51,8 mio. kr. i 2011 og 38,7 mio. kr. i 2012-
2013. Indsatsen var et led i aftalen mellem alle Folketingets partier og bl.a. fordelt på følgende
indsatsområder:
- Gennemførelse af REACH-forordningen
- Indsats på forbrugerproduktområdet
- Øget kontrol og tilsyn med kemiske stoffer og produkter
- Videreførelse af centre
- Gennemførsel af biociddirektivet

På finansloven 2012 blev der afsat 6 mio. kr. til videreførsel af de særlige indsatser under den
nye kemikaliehandlingsplan 2010-2013.
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| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2013 og 6,0
| mio. kr. årligt i 2014-2016. Midlerne er afsat som led i grøn omstilling og beskæftigelse og an-
| vendes til bedre beskyttelse og styrket kontrol med kemikalier, der kan skade børn og unge.
| Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med i alt 105,7 mio. kr. fordelt
| med 25,9 mio. kr. i 2014, 25,6 mio. kr. i 2015, 27,1 mio. kr. i 2016 og 27,1 mio. kr. i 2017, jf.
| Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti
| og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013. Midlerne anvendes bl.a.
| til en kortlægning og risikovurdering af kemiske stoffer, et tæt samarbejde med andre lande for
| at sikre internationalt fokus samt et nyt kemikalieforum, der skal bringe virksomheder, forskere,
| NGO'er og myndigheder sammen for at skabe ny viden om kemikalier, bedre information og nye
| løsninger.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 2,0 mio. kr. årligt i 2014-
| 2016. Midlerne overføres som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folke-
| parti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af
| oktober 2013 til § 23.23.11.45. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende
| kemikalier, der kan skade børn og unge.

66. Center for hormonforstyrrende stoffer
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene. Centret er fra 2010

videreført under § 23.21.01.65. Kemikaliehandlingsplan.

68. Nyt producentansvar for batterier, jf. Akt 122 af 16/4 2009
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

80. Grøn omstilling i landbruget
Af kontoen kan der afholdes udgifter til følgende formål med henblik på grøn omstilling af

landbruget:
- Fremme af miljø- og ressourceeffektiv teknologi, herunder projekter og partnerskaber for ud-
vikling af miljøeffektiv landbrugsteknologi.
- Udvikling af et uvildigt certificeringssystem for miljøeffektive landbrugsteknologier. Herunder
sekretariatsbetjening og rådgivning samt styrkelse af det tekniske standardiseringsarbejde og ar-
bejdet med at definere og informere om bedste tilgængelige teknologier.
- Udredning, forskning og kompetenceopbygning med henblik på et styrket videngrundlag for
miljøreguleringen af landbrugserhvervet, herunder kortgrundlag for kvælstof- og fosforregulerin-
gen mv.
- Understøttelse af miljøgodkendelser af husdyrbrug, herunder gennem digitale løsninger, vej-
ledning og videnopbygning.

81. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi
I forbindelse med finansloven for 2012 blev der afsat i alt 130 mio. kr. inden for Miljømi-

nisteriets eksisterende rammer til gennemførsel af en ny miljøteknologisk indsats i 2012-2015.
Heraf blev der afsat 9,2 mio. kr. til administration af initiativer under §23.27.09. Grøn teknologi
i 2012-2015 (2012-pl). Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen,
Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 blev der endvidere
afsat 95 mio. kr. til en styrkelse af miljøteknologier. Heraf blev der afsat 2,4 mio. kr. under §
23.21.01. Miljøstyrelsen til administration og gennemførsel af ordningen.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2014. Midlerne
| er afsat som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det
| Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsini-
| tiativer og anvendes til administration og gennemførelse af tilskud til Miljøteknologisk Udvik-
| lings- og Demonstrationsprogram (MUDP).



§ 23.21.01.85. 25

85. Særlig indsats for miljøgodkendelser af husdyrbrug
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Miljøstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed kan omfatte rådgivning og konsulentvirksom-

hed mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes blandt andet at omfatte ikke-kommercielle

undersøgelses-, udviklings- og udredningsprojekter mv., der er naturlige udløbere af den ordinære
virksomhed, og finansieres helt eller delvist via indtægter evt. som samarbejdsaftaler.
Projekterne administreres af Miljøstyrelsen og kan bl.a. finansieres af bidrag fra EU-Kommis-
sionen og af Nordisk Ministerråd.
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23.22. Jordforurening

23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reser-
vationsbev.)

LB nr. 1427 af 4. december 2009 om forurenet jord omfatter en værditabsordning, som har
til formål at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvaret har erhvervet en
forurenet grund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljø-
prioritering. Dette betyder, at boligejere risikerer at vente lang tid på oprydning. I den mellem-
liggende periode kan der ske en økonomisk binding af ejeren, fordi ejendommen ikke kan sælges
eller kun kan sælges til en stærkt nedsat pris. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere,
såfremt de selv ønsker det, kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige
inden for de årlige finanslovsbevillinger mod at yde en egenbetaling.

I henhold til LB nr. 1427 af 4. december 2009 om forurenet jord foretager regionerne en
vurdering af behovet for oprensning af grunde, som tilmeldes ordningen, og vurderer hvorvidt
disse er omfattet af ordningen samt forestår den praktiske gennemførelse af oprensningen. Den
økonomiske administration af ordningen varetages af Statens Administration. Finansministeriet
betaler Statens Administration for administrationen af Værditabsordningen via puljen på §
37.63.01.30. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration. Der er indgået en fi-
nansierings- samt en administrationsaftale mellem Miljøstyrelsen og Statens Administration om
låne- og værditabsordningen. Finansieringsaftalen genforhandles en gang årligt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene under aktivitets-
området.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.1 Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til forsikringer vedrørende
eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.

BV 2.10.2 Bevillingen reguleres svarende til forskellen mellem de budgetterede
og faktiske indtægter fra egenbetalingen mv., jf. akt 267 af 15. maj
1996.

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen
og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision,
evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 29,9 26,1 25,9 24,9 25,0 25,7 25,7
Indtægtsbevilling ......................................... 0,2 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

10. Afhjælpende foranstaltninger,
værditabsordning, Statens Admi-

 nistration
Udgift ................................................... 29,8 26,1 25,9 24,9 25,0 25,7 25,7
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 29,8 26,0 25,9 24,9 25,0 25,7 25,7
54. Statslige udlån, tilgang ................. 0,0 0,0 - - - - -

 Indtægt ................................................ 0,2 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,2 0,7 - 0,1 0,1 0,1 -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - 0,1 - - - -

20. Låneordning, værditab
Udgift ................................................... 0,1 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 0,1 0,0 - - - - -

 Indtægt ................................................ - - - - - - 0,1
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - 0,1

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,8

I alt .................................................................................................................................. 15,8
Bemærkning: 13,9 mio. kr. af videreførslen vedrører låneordningen i forbindelse med værditabsordningen og vil blive
anvendt i 2013 og følgende år inden for ordningens formål. 1,9 mio. kr. vedrører værditabsordningen og vil blive brugt
hertil i 2013.

10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, Statens Administration
Der kan indenfor bevillingen afholdes udgifter til erstatninger for skader, der opstår som følge

af oprydninger, ydes lån til egenbetaling for personer, som er fyldt 65 år eller får pension eller
modtager efterløn, ligesom egenbetaling og renter kan tilbagebetales, jf. bestemmelserne om
værditabsordningen i kapitel 4 i LB nr. 1427 af 4. december 2009 om forurenet jord. Endvidere
kan der ydes tilsagn svarende til indtægter fra egenbetaling samt tilskrevne renter heraf og afdrag
på lån til egenbetaling, jf. bestemmelserne i samme lovbekendtgørelse. Bevillingen er opdelt i
en venteliste for henholdsvis oprydnings- og undersøgelsesprojekter. På kontoen budgetteres
indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån
mv. (afskrivning af uafholdelige beløb). Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer
mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning på § 7 Finansministeriet
nr. 102.

Aktivitetsoversigt

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

I. Behov (ansøgte tilsagn) ...... 445 445 424 426 421 400 400 400 400 400
II. Produktion/aktivitet

(antal tilsagn) ...................... 104 88 102 106 111 100 100 100 100 100
III. Dækning af behov

(Pct. afgivne tilsagn)........... 23 20 24 25 26 25 25 25 25 25
IV. Ressourceforbrug

(mio. kr., 2014-pl)............... 24,7 29,8 21,5 30,3 25,3 26,3 25,0 25,1 25,8 25,8
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20. Låneordning, værditab
Den ved akt. 102 af 31. marts 2004 etablerede låneordning og garantiordning videreføres i

2014 på de for den hidtidige forsøgsvise ordning gældende vilkår, så boligejere, der står på ven-
teliste til en allerede fastlagt afværge efter værditabsordningen kan tilbydes en statsgaranti til
ejerens optagelse af et afdragsfrit lån, hvor staten yder et rentetilskud svarende til Nationalban-
kens udlånsrente. Ved akt. 70 af 2. december 2008 er den under § 23.11.79.25. Reserve til ordning
for kompensation af sælgere af forurenede grunde på 7,5 mio. kr. overført til § 23.22.06.20. Lå-
neordningen under værditabsordningen med henblik på ydelse af lån til boligejere på venteliste
til afværge efter værditabsordningen.

23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm.
104) (Reservationsbev.)

I forbindelse med finansloven for 2011 er der afsat henholdsvis 5 og 9 mio. kr. i 2011 og
2012 til en pulje, hvoraf der kan ydes tilskud til kommunerne til dækning af udgifter vedrørende
oprydning efter udslip fra villaolietanke. Puljen er på i alt 28 mio. kr. ekskl. moms, idet olie-
branchen også bidrager med 14 mio. kr., som overføres til Miljøstyrelsen, hvor ordningen admi-
nistreres.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 2,2 9,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 4,5 - - - - -

10. Oprydning efter udslip fra villa-
 olietanke

Udgift ................................................... 2,2 9,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 2,2 9,0 - - - - -
Indtægt ................................................ - 4,5 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 4,5 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,2

I alt .................................................................................................................................. 7,2
Bemærkning: Midlerne anvendes inden for ordningens formål i 2013 og 2014.

V. Produktion (mio. kr. pr. til-
sagnsmodtager, 2014-pl)..... 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Eventuelt overskydende statslig bevilling kan overføres til § 23.21.
Miljøstyrelsen, fællesudgifter og § 23.22. Jordforurening til anvendelse
inden for jordforureningsområdet eller til øvrige miljøtiltag.
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10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke
Der kunne af puljen ydes tilskud til kommunerne til dækning af udgifter vedrørende opryd-

ning efter udslip fra villaolietanke. Tilskud blev ydet til dækning af kommunens udgifter vedrø-
rende sager, som pr. 1. november 2010 var igangværende, dvs. hvor der ikke forelå en endelig
myndighedsgodkendelse. Tilskud blev ydet til sagsomkostninger, som lå over de 2 mio. kr. inkl.
moms, som oliebranchens forsikringsordning dækkede indtil d. 1. november 2010, og op til 4
mio. kr. inkl. moms, som var det nye loft for oliebranchens forsikringsordning efter 1. november
2010.

23.22.08. Teknologipulje (Reservationsbev.)
Der er med LB nr.1427 af 4. december 2009 om forurenet jord etableret en særlig ordning

for udvikling af rensnings- og afværgeteknologier på jordforureningsområdet. Administrationen
af bevillingen varetages af Miljøstyrelsen.

Ordningen er etableret med henblik på gennem en koordineret indsats på teknologiområdet
mv. at effektivisere og billiggøre oprydninger på jordforureningsområdet samt at fjerne barrierer
for udvikling og anvendelse af målrettede teknologier overfor jord- og grundvandsforureninger.

Der kan af bevillingen bl.a. afholdes udgifter, herunder tilskud til erfaringsopsamling på
jordforureningsområdet, udvikling af digitale systemer til erfaringsopsamling og formidling, ud-
vikling og afprøvning af nye teknologier, udvikling og afprøvning af metoder bl.a. med henblik
på kriteriefastsættelse, risikovurderinger og beskæftigelsesmæssige analyser samt til at doku-
mentere, vurdere og sammenligne afværgeteknikkers effektivitet, omkostninger og miljøpåvirk-
ninger. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af udgifter til udviklings- og af-
prøvningsaspekter ved de afværgeprojekter, som regionerne udarbejder og finansierer, hvis de
indeholder et udviklingsaspekt.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 6,8 4,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

10. Teknologipulje
Udgift ................................................... 6,8 4,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,8 1,6 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,0 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.1 Der kan afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til forsikringer ved-
rørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen
og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision,
evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,3

I alt .................................................................................................................................. 3,3
Bemærkning: Beholdningen videreføres til betaling af indgåede kontrakter, der endnu ikke er afsluttet.

Aktivitetsoversigt

23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.

23.23.04. Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler (Reservationsbev.)
Nærværende konto omfatter gebyr- og indsamlingsordningen vedrørende dæk samt miljøbi-

drag og godtgørelsesordning vedrørende udtjente biler. Der afholdes udgifter til udbetaling af
godtgørelse og til administration af og information om ordningerne.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 276,6 266,0 227,5 230,1 230,1 230,1 230,1
Indtægtsbevilling ......................................... 212,9 204,5 217,8 219,1 219,1 219,1 219,1

10. Indsamlingsordning vedrørende
 dæk

Udgift ................................................... 61,2 50,9 61,7 63,3 63,3 63,3 63,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,2 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 1,2 1,2 1,2 1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 60,0 50,0 61,0 61,4 61,4 61,4 61,4
Indtægt ................................................ 59,7 50,8 51,9 52,2 52,2 52,2 52,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 59,7 50,8 51,9 52,2 52,2 52,2 52,2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

I. Produktion/aktivitet (til-
sagnsantal) ................... 30 31 28 26 20 25 25 25 25 25

II. Ressourceforbrug (mio.
kr., 2014- pl)................... 6,4 1,6 6,6 6,9 6,0 6,0 5,9 5,9 5,9 5,9

III. Produktion (mio. kr. pr.
tilsagnsmodtager,
2014-pl) .......................... 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 For Indsamlingsordningen vedrørende dæk kan der ske kvartalsvis
forskudsbetaling af budgetterede udgifter til tilskud samt til admini-
stration og information, mens der for indsamlingsordningen for biler
kan ske månedsvis forskudsbetaling.

BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter
udover det budgetterede. Udgiftsbevillingen kan nedsættes ved min-
dreindtægter.
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30. Indsamlingsordning vedrørende
 blyakkumulatorer

Udgift ................................................... - -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -0,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,0 - - - - - -

40. Indsamlingsordning vedrørende
 biler

Udgift ................................................... 215,5 215,1 165,8 166,8 166,8 166,8 166,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,5 5,1 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 209,9 210,0 161,0 162,0 162,0 162,0 162,0
Indtægt ................................................ 153,2 153,7 165,9 166,9 166,9 166,9 166,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 153,2 153,7 165,9 166,9 166,9 166,9 166,9

Bemærkning : Interne statslige overførsler. Der overføres 1,2 mio. kr. i 2014 til § 09.21.01 SKAT i forlængelse af ny
samarbejdsaftale vedr. indsamlingsordning om hhv. dæk og biler. 

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -59,3

I alt .................................................................................................................................. -59,3
Bemærkning: Der arbejdes på tiltag for at bringe ordningen i balance.

10. Indsamlingsordning vedrørende dæk
Formålet med ordningen er at fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra

motorkøretøjer. Ved LB nr. 590 af 27. juni 1994 om miljøbeskyttelse, jf. BEK nr. 144 af 3. marts
1995 blev der indført gebyr på dæk fra person- og varebiler samt tilskud til en indsamlingsord-
ning. Ved LB nr. 698 af 22. september 1998 om miljøbeskyttelse, jf. BEK 111 af 5. februar 2000
blev ordningen udvidet til at omfatte dæk fra alle former for motordrevne køretøjer bortset fra
ikke-registreringspligtige knallerter. Ved LB nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse,
jf. BEK nr. 148 af 16. februar 2009 er der bl.a. gennemført ændringer af gebyr- og tilskudssat-
serne, med det formål at opnå balance på ordningen. Gebyrordningen administreres i samarbejde
med SKAT.

Ordningen er fra 2009 forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt til dækning af de udgifter, der ved-
rører moms af tilskudsbeløbene. Merbevillingen modsvares af indsamlingsvirksomhedernes
momsindbetaling. Beløbet reguleres årligt på tillægsbevillingsloven i forhold til de faktiske ud-
gifter til moms. For at udligne underskuddet er gebyrsatserne med virkning fra d. 1. april 2009
forhøjet med 25 pct. og tilskudssatserne reduceret med 10 pct.

I 1996 blev der indgået en aftale mellem miljø- og energiministeren og Dækbranchens Mil-
jøfond om administration af tilskudsordningen.

I henhold til LB nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse, jf. BEK nr. 148 af 16.
februar 2009 ydes tilskud til virksomheder, der erhvervsmæssigt foretager indsamling af dæk, og
som leverer dæk til virksomheder, der er anerkendt af Miljøstyrelsen som modtagere og opar-
bejdere mv. af brugte dæk. Endvidere afholdes udgifter til Dækbranchens Miljøfonds admini-
stration af og information mv. vedrørende ordningen.

Der er til § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen overført 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle
basisudgifter ved administration af ordningen.



32 § 23.23.04.30.

30. Indsamlingsordning vedrørende blyakkumulatorer
Kontoen er ophørt og alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

40. Indsamlingsordning vedrørende biler
Der er ved lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med op-

hugning og skrotning af biler - senest ændret ved lov nr. 385 af 6. juni 2002 om lov om ændring
af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og BEK
nr. 782 af 17. september 2002 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i for-
bindelse med ophugning og skrotning af biler - indført en ordning med henblik på at nedbringe
antallet af "herreløse biler" og for at sikre en miljømæssig forsvarlig affaldsbehandling af udtjente
person- og varebiler.

Miljøbidraget administreres i samarbejde med SKAT, mens der til administration af godtgø-
relsesordningen er nedsat et administrationsorgan, Miljøordning for biler, med repræsentanter for
erhvervs- og forbrugerorganisationer.

Der er på § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen afsat 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle ba-
sisudgifter ved administration af ordningen.

Aktivitetsoversigt

23.23.06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier (Reservationsbev.)
Indsamlingsordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2009, jf. lov nr. 509 af 17. juni 2008 om

ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med
indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

I. Behov (antal skrottede biler,
1000 stk.)............................. 96 108 120 132 145 160 176 193

II. Ressourceforbrug
(mio. kr., 2014-pl)............... 171,6 217,7 166,4 167,5 166,8 166,8 166,8 166,8

III. Produktion (kr. pr. skrottet
bil, 2014-pl)......................... 1,8 2,0 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 0,9

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.3.1.2 På Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier er der adgang til
at fravige kravet om balance over en fireårig periode, således at for
perioden 2009-2015 skal balancen opnås indenfor en syvårig periode.
Fravigelsen gælder til og med 2015.

BV 2.10.5 Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration
af ordningen herunder information, annoncering, revision, evaluering,
resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

BV 2.10.2 Bevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter udover
det budgetterede. Bevillingen nedsættes ved mindreindtægt.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 0,4 0,4 0,4 0,4
Indtægtsbevilling ......................................... 10,0 9,1 20,8 19,4 19,3 14,9 14,9

10. Indsamlingsordning vedrørende
 bærbare batterier

Udgift ................................................... - - - 0,4 0,4 0,4 0,4
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,4 0,4 0,4 0,4
Indtægt ................................................ 10,0 9,1 20,8 19,4 19,3 14,9 14,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 10,0 9,1 20,8 19,4 19,3 14,9 14,9

Bemærkning : Interne statslige overførsler. Der overføres 0,4 mio. kr. i 2014 til § 09.21.01 SKAT i forlængelse af ny
samarbejdsaftale vedr. indsamlingsordning om bærbarebatterier. 

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -12,5

I alt .................................................................................................................................. -12,5
Bemærkning: Videreførslen på -12,5 mio. kr. vedrører mindreindtægter fra gebyrer opkrævet i 2009, 2010 og 2011. Der
tilstræbes balance på ordningen.

10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier
Kommunerne skal i henhold til lov nr. 509 af 17. juni 2008 om miljøbeskyttelse foretage

indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer. Lov nr. 509 af 17. juni 2008 om miljøbeskyt-
telse skaber de lovgivningsmæssige rammer for gennemførelsen af direktiv 2006/66/EF af 6.
september 2006 om batterier og akkumulatorer.
De hermed forbundne udgifter, der blev skønnet til ca. 16 mio. kr. årligt for kommunerne og
andre myndigheder, finansieres via en betaling pålagt producenter og importører af bærbare bat-
terier og akkumulatorer.

Da ordningen skal hvile i sig selv, modsvares indtægtsbevillingen af tilsvarende udgifter. Der
kan dog regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter udgifterne
afholdes. Udgifterne er udmøntet til at dække kommunale og andre myndigheders udgifter i for-
bindelse med indsamlingsordningen. Der er på finansloven for 2010 overført 9,3 mio. kr. årligt
(2010-pl) til kommunerne. Herudover er der overført 0,5 mio. kr. årligt til § 23.21.01.10. Miljø-
styrelsen til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

Kommunerne har haft faktiske omkostninger i 2009 og 2010 på godt 15 mio. kr. årligt,
hvilket ikke modsvares af betalingsindtægterne. Som følge af akt. 154 af 23. juni 2011 kompen-
seres kommunerne derfor med yderligere 10,2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Samtidig er ind-
tægtsbevillingen hævet tilsvarende, idet der er gennemført en ændring af betalingssatsen med
henblik på at opnå balance. I 2012 er betalingssatsen ændret til 6 kr. pr. markedsført kg.

23.23.08. Indtægtsført pant
Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.
Som følge af finansloven for 2013 indføres en ny model for anvendelse af den pant, som

Dansk Retursystem A/S kan indtægtsføre, og som forventes at indebære statslige indtægter på i
alt 242,9 mio. kr. i 2015-2019. De forventede indtægter er fordelt med 26,0 mio. kr. i 2015, 37,1
mio. kr. i 2016, 56,0 mio. kr. i 2017, 60,9 mio. kr. i 2018 og 62,9 mio. kr. i 2019 i 2013-pl. De
forventede indtægter tager udgangspunkt i den samlede pant- og returøkonomi og er betinget af,
at aftale om dansk-tysk pant indgås.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - 26,0 37,1 56,0

10. Indtægtsført pant
Indtægt ................................................ - - - - 26,0 37,1 56,0
30. Skatter og afgifter .......................... - - - - 26,0 37,1 56,0

23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)
Hovedformålet med indsatsen er at fremme afsætning af miljømærkede produkter med hen-

blik på begrænsning af miljøbelastningen samt at formidle viden på bl.a. affalds- og genanven-
delsesområdet og indenfor miljø og sundhed.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 18,5 19,3 42,4 44,1 46,5 41,8 21,5

20. Miljømærkeordninger
Udgift ................................................... 11,9 11,8 11,7 11,2 10,7 9,7 9,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 11,9 11,8 11,7 11,2 10,7 9,7 9,7

30. Formidlingsaktiviteter og under-
søgelser mv., herunder vedrøren-
de affald og genanvendelse og
de grønne ildsjæle
Udgift ................................................... 6,7 3,5 26,6 20,2 22,6 22,4 11,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 2,2 16,6 9,6 12,0 11,8 11,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,4 1,3 10,0 10,6 10,6 10,6 -

40. Tilskud til Informationscenter
for miljø og sundhed
Udgift ................................................... - 4,0 4,1 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 4,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 4,1 - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende tilskudsbevillingerne til afholdelse af ud-
gifter i forbindelse med administration af ordningen herunder udbud,
information, annoncering, mødeaktivitet, revision, evaluering, resultat-
formidling mv. heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende
til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel
af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

BV 2.2.13 Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.10.2 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse

af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-
drag fra private eller fonde.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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45. Formidlingsaktiviteter og under-
søgelser, herunder vedrørende
kemikalier, der kan skade børn

 og unge
 Udgift ................................................... - - - 2,0 2,0 2,0 -

22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 2,0 2,0 2,0 -

50. Pilotprojekter om grøn omstil-
 ling
 Udgift ................................................... - - - 8,9 7,4 4,9 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - 8,9 7,4 4,9 -

60. Lukkede ressourcekredsløb -
 forbrugerprodukter
 Udgift ................................................... - - - 1,8 3,8 2,8 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - 1,8 3,8 2,8 -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,1

I alt .................................................................................................................................. 2,1
Bemærkning: Videreførslen forventes anvendt i 2013 indenfor ordningens formål.

20. Miljømærkeordninger
Under kontoen afholdes udgifter til administrationen af EU's miljømærke Blomsten og det

nordiske miljømærke Svanen.
Formålet med miljømærkeordningerne er at stimulere til et mere miljøvenligt forbrug ved

vejledning af forbrugere og indkøbere, som ønsker at handle miljøbevidst, samt at fremme ud-
vikling, produktion, afsætning og anvendelse af produkter, som er mindre miljøbelastende end
andre lignende produkter. Den løbende administration varetages af et sekretariat, Miljømærkning
Danmark og Miljømærkenævnet. Efter en ændring af miljøbeskyttelsesloven er det blevet muligt
at placere en større del af opgaverne i Miljømærkning Danmark, herunder gebyradministrationen.
Miljømærkeordningerne vil derfor fremover modtage et tilskud som supplement til gebyrindtæg-
terne. Miljømærkning Danmark drives som en selvstændig del af Dansk Standard, den nationale
standardiseringsorganisation. Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med resultatkon-
trakter med staten.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
66/2010 af 25. november 2009 om EU miljømærket og BEK nr. 447 af 23. april 2010 om det
europæiske og nordiske miljømærke.

Af kontoen afholdes udgifter, herunder tilskud, til Miljømærkenævnet og Miljømærkning
Danmarks virksomhed, tilsyn og kontrol med miljømærkeordningerne, information og markeds-
føring, forsknings og udviklingsprojekter til støtte for administrationen, herunder kriterieudvikling
og evaluering.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 0,5 mio. kr. i 2014, 1,0 mio.
| kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016-2017. Midlerne overføres som led i finansiering af Aftale mellem
| regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Al-
| liance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 til § 23.21.01.65. Kemikalieindsats.
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30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser mv., herunder vedrørende affald og genanven-
delse og de grønne ildsjæle

Under nærværende konto afholdes udgifter til gennemførelse af miljøfaglige formidlingsak-
tiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse.

Af kontoen kan afholdes udgifter til varetagelse af undersøgelser, formidlingsaktiviteter og
holdningsbearbejdning indenfor bl.a. affald og affaldsforebyggelse, herunder genanvendelse.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 blev afsat 16 mio. kr. til projekter der under-
støtter oplysning om og udførelse af projekter inden for grøn omstilling. Der kan være tale om
lokalt forankrede samarbejdsprojekter samt konkrete formidlings- og debataktiviteter, der øger
kendskabet til bæredygtig produktion og forbrug samt bidrager til lavere miljøbelastning og res-
sourceforbrug mv. Midlerne indgår i en større indsats for videnopbygning og lokal forankring
på i alt 20 mio. kr. De øvrige midler er afsat under Fødevareministeriet samt under § 23.21.01.
Miljøstyrelsen.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2013 og 10,0
| mio. kr. årligt i 2014-2016. Heraf er der afsat 0,4 mio. kr. i 2013 og 1,1 mio. kr. årligt i 2014-
| 2016 til administration og gennemførsel under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. Midlerne er afsat i som
| led i grøn omstilling og beskæftigelse og anvendes til Pulje til grønne Ildsjæle. Udmøntningen
| sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2013 og 2,0
| mio. kr. årligt i 2014-2016. Heraf er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2013-2016 til administration
| og gennemførsel under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. Midlerne er afsat i som led i grøn omstilling
| og beskæftigelse og anvendes til genanvendelse af elektronikprodukter. Udmøntningen sker efter
| aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 3,8 mio. kr. i 2014. Midlerne
| overføres som led i finansiering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folke-
| parti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af
| oktober 2013 til § 23.21.01.65. Kemikalieindsats.

40. Tilskud til Informationscenter for miljø og sundhed
I 2012 og 2013 videreførtes Informationscenter for Miljø og Sundhed (IMS) med 4 mio. kr.

årligt finansieret ved omprioriteringer indenfor Miljøministeriets område. Videreførsel af IMS
indgik for 2011 som en af de særlige indsatser under Kemikaliehandlingsplanen 2010-2013.

| 45. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende kemikalier, der kan
| skade børn og unge
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
| Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
| Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 er der
| afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2014-2016. Midlerne er afsat til hhv. køb af eksterne leverancer og bi-
| stand fra SKAT og Sikkerhedsstyrelsen ifm. tilsynskampagner. Midlerne til SKAT og Sikker-
| hedsstyrelsen overføres på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014. Midler til de resterende
| aktiviteter er afsat på § 23.21.01.65. Kemikalieindsats.

| 50. Pilotprojekter om grøn omstilling
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. 
| Som led i grøn omstilling og beskæftigelse er der afsat 1,0 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i
| 2014, 8,5 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016 til pilotprojekter om grøn omstilling. Heraf er
| der afsat 0,1 mio. kr. i 2013 og 1,1 mio. kr. årligt i 2014-2016 til administration og gennemførsel
| under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om
| finansloven for 2013.
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| 60. Lukkede ressourcekredsløb - forbrugerprodukter
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
| Som led i grøn omstilling og beskæftigelse er der afsat 3,0 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i
| 2014, 4,0 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016 til lukkede ressourcekredsløb med fokus på
| forbrugerprodukter. Heraf er der afsat 0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016 til administration og gen-
| nemførsel under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf.
| Aftale om finansloven for 2013.

| 23.23.12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
| Aktiviteterne under kontoen vedrører gennemførslen af regeringens ressourcestrategi.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 45,4 44,0 44,0 44,0

10. Ressourcestrategi
Udgift ................................................... - - - 45,4 44,0 44,0 44,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 34,1 33,0 33,0 33,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 11,3 11,0 11,0 11,0

| 10. Ressourcestrategi
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
| Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven
| for 2014 er der afsat 50,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 til gennemførslen af initiativer til under-
| støttelse af målsætningen om 50 pct. genanvendelse af husholdningsaffald i regeringens ressour-
| cestrategi. Heraf er der afsat 4,6 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. årligt i 2015-2017 til admini-
| stration og gennemførsel under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. Midlerne kan bl.a. prioriteres i sam-
| arbejder mellem regeringen, kommuner og virksomheder, således at sortering og genanvendelse
| af husholdningsaffald fremmes. Den endelige udmøntning af midlerne forventes således i vidt
| omfang at ske i samarbejde med relevante partnere. Samarbejderne kan f.eks. omhandle pilot-
| projekter om sortering af organisk affald og plast i husholdningerne, demonstrationsprojekter med
| centrale sorteringsanlæg samt erfaringsudveksling mellem kommunerne. Til gennemførelse af
| projekter kan der nedsættes en ressource-taskforce, der leverer en pakke af målrettede tilbud til
| kommuner og borgere. Ressource-taskforcen kan bestå af eksperter (fx ingeniører, økonomer og
| kommunikationsmedarbejdere) for at støtte de kommuner, der ønsker sparring, når de skal i gang
| med at genanvende mere affald fra husholdningerne. Der kan prioriteres midler til teknologiud-
| vikling inden for sortering og genanvendelse af husholdningsaffald. Det kan f.eks. være inden for
| områderne: Udsortering, forsortering og genanvendelse af materialer mv. Der kan afsættes til-

| Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.9| Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene § 23.23.12. Res-
| sourcestrategi og § 23.27.09. Grøn teknologi til gennemførelse af pro-
| jekter vedr. udvikling af teknologi inden for ressourcestrategien.
| BV 2.3.5| Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse
| af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-
| drag fra private eller fonde.
| BV 2.2.11| Tilskud kan gives som tilsagn.
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| skudsmidler til udvikling og demonstration samt midler til etablering af partnerskaber, der kan
| sikre øget samarbejde på tværs af sektorerne mhp. at fremme genanvendelse.

23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget

23.24.10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser i
kommunerne (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 7,6 1,1 - - - - -

10. Afvikling af sagspukkel vedrø-
rende husdyrgodkendelser - hus-

 dyraftale 1
Udgift ................................................... 7,1 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 7,1 - - - - - -

20. Sikring af hurtig sagsbehandling
af hjemviste husdyrgodkendelser
- husdyraftale 2
Udgift ................................................... 0,5 1,1 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,5 1,1 - - - - -

10. Afvikling af sagspukkel vedrørende husdyrgodkendelser - husdyraftale 1
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

20. Sikring af hurtig sagsbehandling af hjemviste husdyrgodkendelser - husdyraftale 2
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (Reservationsbev.)
Aktiviteterne under kontoen vedrører grøn omstilling på følgende områder: Tilskud til et

bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, til etablering af monitering og varslingssystemer for en
række skadegørere samt til virksomheder med henblik på ansøgninger om godkendelser af alter-
native plantebeskyttelsesmidler, der blandt andet kan anvendes til økologisk avl. Herudover gen-
nemføres projekter i relation til administration og myndighedsbehandling af pesticidgodkendelser
mv., informationskampagner for haveejere bl.a. om ulovlige sprøjtemidler, styrkelse af vars-
lingssystemer for pesticider i grundvand, autorisationsordninger for forhandlere og sprøjteførere,
uddannelse af forhandlere, statistik over forbrug af sprøjtemidler, mv. Dele af midlerne kan
overføres til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser samt Institut for Agroøkologi
på Aarhus Universitet til driften af varslingssystemet for pesticider i grundvand, effektivitetsvur-
deringer og rådgivning om sprøjtemidlers anvendelse. Der er i alt tilført 30,9 mio. kr. i 2013, 33,9
mio. kr. i 2014 og 37,1 mio. kr. i 2015.

Formålet med programmet for bekæmpelsesmiddelforskning er at bidrage til at sikre fortsat
udbygning og styrkelse af videngrundlaget for vurdering af bekæmpelsesmidlers sundhedseffekter
og deres effekter på miljø og natur. Tilskudsbevillingen for bekæmpelsesmiddelforskning følger
reglerne i Forskningsrådgivningslovens § 18, stk. 2. Loven foreskriver, at Det Strategiske Forsk-
ningsråd skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af ind-
komne ansøgninger, inden de enkelte ministre uddeler statslige forskningsbevillinger, der ikke
er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myn-
dighedsbetjening. På baggrund heraf uddeler de enkelte ministre midlerne blandt de ansøgere,
som rådet har fundet støtteværdige.
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Tilskudsbevillingen til bekæmpelsesmiddelforskning udmøntes årligt til forskning ved of-
fentlige og private forskningsinstitutioner via forskningsopslag. Det sker efter drøftelser med
Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning. Der kan af bevillingen
ydes tilskud til undersøgelser mv., der er nødvendige for godkendelse af pesticider.

Tilskud til forskningsprojekterne kan maksimalt andrage 100 pct. af de meromkostninger, der
for forskningsinstitutionen er forbundet med at gennemføre det pågældende forskningsprojekt.
Tilskud ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Miljøstyrelsen. Tilskudsbe-
villingen ydes som offentlige programmidler i henhold til reglerne i budgetvejledningen om til-
skudsfinansieret forskningsvirksomhed. For at Miljøstyrelsen kan opfylde Kemikalielovens krav
om tilsyn og kontrol med bekæmpelsesmidler mv. indgår Miljøstyrelsen kontrakter om kontrol-
analyse af bekæmpelsesmidler samt risikovurdering af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler. Den
årlige udgift udgør ca. 2 mio. kr.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 51,1 45,2 40,1 35,9 39,1 37,7 37,7
Indtægtsbevilling ......................................... 38,1 36,5 38,1 - - - -

10. Aktiviteter vedr. bekæmpelses-
 midler

Udgift ................................................... 51,1 45,2 40,1 35,9 39,1 37,7 37,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 14,0 15,4 19,9 16,5 19,0 17,6 17,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 37,1 29,8 20,2 19,4 20,1 20,1 20,1
Indtægt ................................................ 38,1 36,5 38,1 - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 38,1 36,5 38,1 - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen
og udbud af projekter herunder information, publicering, annoncering,
mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf
højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til §
23.21.01. Miljøstyrelsen.

BV 2.10.2 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse
af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-
drag fra private eller fonde.

BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter
ud over det budgetterede.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.2 Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter

og kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informa-
tionskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte ud-
gifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv.
Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive
forhøjet tilsvarende.
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Bemærkning: Interne statslige overførsler. Der overførtes til og med 2013 midler fra § 38.81.04.30 Overførsel til for-
skellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet. Disse er fra 2014 og frem
teknisk ændret, så de bliver en del af bevillingsrammen i stedet for en intern statslig overførsel.

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,7

I alt .................................................................................................................................. 10,7
Bemærkning: Hovedparten af videreførslen forventes anvendt i 201 3 indenfor ordningens formål.

Aktivitetsoversigt : Bekæmpelsesmiddelforskning

Aktivitetsoversigt: Moniterings-, varslings- og beslutningsstøttesystemprojekter

Aktivitetsoversigt: Alternative plantebeskyttelsesmidler

Bemærkning: Aktivitetstal for 2016 og 2017 på hovedkontoen afhænger af, at Sprøjtemiddelstrategien videreføres i disse
år.

23.26. International miljøstøtte

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

I. Behov (ansøgte tilsagn) ............... 34 38 28 30 30 30 30
II. Produktion/aktivitet (antal tilsagn) 5 4 6 6 6 6 6
III. Dækning af behov (Pct. afgivne til-

sagn) ............................................. 20 14 21 20 20 20 20
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.,

2014-pl) ........................................ 22,8 20,3 20,2 19,4 20,1 20,1 20,1
V. Produktion (mio. kr. pr. tilsagns-

modtager, - 2014-pl) .................... 4,6 5,1 3,4 3,2 3,4 3,4 3,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

I. Behov (ansøgte tilsagn) ...... 2 - 6 - - 2 2 2
II. Produktion/aktivitet (antal til-

sagn) .................................... 1 - 3 - - 1 1 1
III. Dækning af behov (Pct. afgivne

tilsagn) ................................. 50 - 50 - - 50 50 50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

I. Behov (ansøgte tilsagn) ...... - 14 8 6 6 6 6 6
II. Produktion/aktivitet (antal til-

sagn) .................................... - 4 3 3 3 3 3 3
III. Dækning af behov (Pct. afgivne

tilsagn) ................................. - 29 38 50 50 50 50 50

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse
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23.26.11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (Reservations-
bev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... -2,2 - - 3,1 3,1 3,1 3,1

10. Miljøstøtte udenfor Østersøregi-
 onen

Udgift ................................................... -0,7 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,7 - - - - - -

30. Miljøstøtte til EU's nye naboer
Udgift ................................................... -1,4 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -1,4 - - - - - -

35. Nordisk Miljøfinansieringssel-
 skab (NEFCO)

Udgift ................................................... -0,1 - - 3,1 3,1 3,1 3,1
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,1 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 3,1 3,1 3,1 3,1

10. Miljøstøtte udenfor Østersøregionen
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

BV 2.2.9. Fra § 23.26. International miljøstøtte og § 23.27. Øvrige miljøforan-
staltninger kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til ud-
sendelse og honorering af medarbejdere til vidensopbygning inden for
miljøområdet samt til fremme af danske miljøsager internationalt. Der
kan på tillægsbevillingsloven ske overførsel af bevilling op til i alt 2,0
mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum til § 23.21.01.
Miljøstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse

af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-
drag fra private eller fonde.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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30. Miljøstøtte til EU'apost.s nye naboer
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)
Der ydes tilskud til Nordisk Miljøudviklings fond (NMF) i Nordisk Miljøfinansieringsselskab

(NEFCO) til målrettede projektforslag. Nordisk Miljøudviklingsfond blev oprettet i 1995 for at
yde finansiering til miljøprojekter identificeret med høj miljømæssig prioritet.

23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (Reservationsbev.)
Miljøstøtte til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelses-

strategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Del-
strategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Indsatsen administreres i øvrigt
under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov om Grønlands
Selvstyre, Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk
Råds arbejde.

Som følge af akt. 178 af 1. september 2011 er kontoen reduceret årligt med 5 mio. kr. til og
med 2017 til finansiering af oprydning på Dundas. Fra FL18 ophører denne aktivitet og midlerne
tilbageføres til ordningen og kan anvendes indenfor det oprindelige formål.

Udgifter til aktiviteter relateret til arktiske klimaforandringer og deres effekt administreres
under § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Udgifter til IPS (Indegenious Peoples Secretariat under Arktisk Råd) er overført til § 6.
Udenrigsministeriet. Ved administrationen af bevillingen bistås Miljøministeriet af en række
faglige fora samt relevante myndigheder og organisationer.

Der kan blandt andet afholdes udgifter til følgende aktiviteter:
- Monitering, kortlægning og dokumentation af den langttransporterede forurening og dennes

betydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og Færøerne.
- Monitering af og projekter til beskyttelse af den arktiske flora og fauna, arktiske habitater og

arktisk biodiversitet.
- Forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske

processer.
- Projekter der styrker Grønland og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering

af internationale konventioner på miljø- og naturområdet.
- Honorering af korttidsansatte specialister i Grønland udsendt fra danske virksomheder eller in-

stitutioner, herunder medarbejdere fra Miljøministeriet.
- Grønlandske indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse samt indsatser,

der forbedrer og bevarer miljøforholdende. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsudvik-
ling.

- Tiltag og demonstrationsprojekter, der kan medvirke til at nedbringe udledningen af langtrans-
porteret forurening fra det arktiske Rusland.

- Inddragelse af oprindelige arktiske folk, oprindelige folks organisationer samt NGO'er med til-
knytning til Arktis i relevante internationale aktiviteter vedrørende beskyttelse af det arktiske
miljø.

- Drift af sekretariats- og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd og vi-
densopbygning om Arktis.

- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale miljøsamarbejde, for eksempel af-
holdelse af konferencer, arbejdsgruppemøder og formidlingsaktiviteter. Herunder vederlag
mm. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, rejse- og opholdsudgifter samt ud-
gifter til russiske videnskabsmænds og eksperters deltagelse i konferencer mv.

- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Miljø-
styrelsen om forvaltning af miljøstøtteordningen.
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Afholdelse af udgifter, herunder støtte, kan omfatte honorar og udlæg, som f.eks. fremmede tje-
nesteydelser, analyseudgifter, rejser, udstyr der understøtter formålet med ordningen og andre
foranstaltninger direkte relateret til aktiviteten.
Der kan ydes støtte til projekter på Færøerne med arktisk relevans.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 25,4 27,5 24,3 24,0 23,7 23,7 23,7

10. Miljøstøtte til Arktis
Udgift ................................................... 25,4 27,5 24,3 24,0 23,7 23,7 23,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,2 1,7 11,3 1,7 1,7 1,7 1,7
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 20,2 25,8 13,0 22,3 22,0 22,0 22,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,9
I alt .................................................................................................................................. 0,9
Bemærkning: De videreførte midler vedrører udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er
udbetalt.

Aktivitetsoversigt

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse

af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-
drag fra private eller fonde.

BV 2.10.5 Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration
af ordningen herunder tværgående aktiviteter, oplysningskampagner,
information, annoncering, udbud, revision, evaluering, resultatformid-
ling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i for-
bindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01.
Miljøstyrelsen.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

I. Aktivitet (antal igangsatte
projekter) ............................. 25 33 32 27 28 25 25 25 25 25

II. Ressourceforbrug
(mio. kr. 2014-pl)................ 26,7 46,7 33,2 25,8 31,6 24,7 24,0 23,7 23,7 23,7
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23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

23.27.05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (Reservations-
bev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... -4,8 0,0 - - - - -

10. Tilskudsordning for reduktion af
partikelforurening fra tunge kø-

 retøjer
Udgift ................................................... -4,8 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,8 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -5,6 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,8

I alt .................................................................................................................................. 0,8
Bemærkning: Videreførelsesbeløbet på 0,8 mio. kr. vedrører udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der
endnu ikke er udbetalt.

10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene.

23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)
I 2012-2015 indgår § 23.27.06. Virksomhedsordningen i finansieringen af en ny miljøtekno-

logisk indsats. Virksomhedsordningen videreføres fra 2016 inden for ordningens oprindelige
formål. Virksomhedsordningen skal understøtte dansk erhvervslivs konkurrencekraft og miljøar-
bejde gennem en fortsat udvikling og justering af rammevilkårene, fremme en bæredygtig ud-
vikling og en fokus på opbygning af viden om ny EU-regulerings konsekvenser for dansk mil-
jøregulering og miljøarbejdet i virksomhederne. Desuden er der under ordningen afsat videreførte
midler til at yde støtte til initiativer inden for vandsektorområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9. Fra § 23.26. International miljøstøtte og § 23.27. Øvrige miljøforan-
staltninger kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til ud-
sendelse og honorering af medarbejdere til vidensopbygning inden for
miljøområdet samt til fremme af danske miljøsager internationalt. Der
kan på tillægsbevillingsloven ske overførsel af bevilling op til i alt 2,0
mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum til § 23.21.01.
Miljøstyrelsen.
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I 2014 og 2015 sker der en tilbageførsel på henholdsvis 0,5 mio. kr. og på 2,5 mio. kr. til
virksomhedsordningen. Der er tale om et lån af midler til finansiering af miljøafbødende foran-
staltninger på Dundas i Grønland, jf. akt. 178 af 1. september 2011.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med i alt 3,3 mio. kr. i 2016 og
| 4,9 mio. kr. i 2017. Heraf overføres 3,3 mio. kr. i 2016 og 3,6 mio. kr. i 2017 til § 23.27.09.50.
| Udvikling, test og demonstration af nye teknologier og 1,3 mio. kr. i 2017 til § 23.21.01.65.
| Kemikalieindsats som led i finansiering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative
| Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017
| af oktober 2013.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 45,4 5,8 - 0,5 2,5 16,5 14,9

10. Virksomhedsordningen
Udgift ................................................... 45,4 5,8 - 0,5 2,5 16,5 14,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 11,5 5,9 - 0,5 2,5 6,8 5,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -1,1 -0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 34,9 0,0 - - - 9,7 9,7

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 17,9

I alt .................................................................................................................................. 17,9
Bemærkning: De udisponerede midler forventes anvendt i 2013 i overensstemmelse med ordningens prioriteringsplan.
Af videreførelsesbeløbet vedrører 5,9 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der ikke er ud-
betalt primo 2013.

Aktivitetsoversigt

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.10.2 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse

af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder for ek-
sempel bidrag fra private eller fonde.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

I. Aktivitet (antal tilsagn) 20 39 33 36 0 0 1 4 35 35
II. Ressourceforbrug (mio.

kr., 2014-pl) ............... 11,0 25,1 18,0 46,1 0 0 0,5 2,5 19,8 19,8
III. Produktion (mio. kr. pr.

tilsagnsmodtager,
2014-pl) ...................... 0,5 0,6 0,5 1,3 0 0 0,5 0,6 0,6 0,6
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23.27.08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring
i private hjem (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,1 0,3 - - - - -

20. Udvikling, afprøvning og de-
monstration af teknologier til re-
duktion af partikelsudslip
Udgift ................................................... 0,1 0,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,4 -0,1 - - - - -

20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikelsudslip
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i regnskabsårene

23.27.09. Grøn teknologi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)
I forbindelse med finansloven for 2012 blev der afsat i alt 130 mio. kr. inden for Miljømi-

nisteriets eksisterende rammer til gennemførsel af en ny miljøteknologisk indsats i 2012-2015.
Heraf er 55,2 mio. kr. afsat under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. Indsatsen indeholder blandt andet
en tilskudspulje på i gennemsnit 15 mio. kr. årligt til virksomheders udvikling, test og demon-
stration af nye miljøteknologier, samt etablering af offentlig-private partnerskaber, der skal sam-
arbejde om at løse nationale og globale miljøudfordringer inden for områder, hvor danske virk-
somheder kan skabe konkurrencedygtig miljøteknologi.

Der er udstedt BEK nr. 456 af 25. april 2013 om tilskud til miljøeffektiv teknologi om ord-
ningen, som er i kraft indtil den ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og
Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013, blev der afsat 95 mio. kr. til en ind-
sats for miljøteknologier. Heraf blev afsat 90,2 mio. kr. under § 23.27.09. Grøn teknologi, 2,4
mio. kr. blev afsat under § 23.21.01. Miljøstyrelsen og 2,4 mio. kr. under § 23.71.01. Natursty-
relsen til administration og gennemførsel af ordningen. Af de samlede midler anvendes 20 mio.
kr. til bæredygtigt og økologisk byggeri.

Tilskud er givet til udvikling, test og demonstration af miljøteknologi, til gennemførligheds-
undersøgelser samt til at opbygge viden om eller informere om miljøteknologiske muligheder og
behov. Midlerne er anvendt med fokus på vand og klimatilpasning, ressourceeffektivitet og affald,
kemikalier og luftforurening samt til at understøtte udvikling og afprøvning af teknologier og
byggematerialer, der kan fremme et mere bæredygtigt byggeri, herunder økologisk nybyggeri og
renovering.

Indsatsen har haft til formål at bidrage til en grøn omstilling, herunder sikre et bedre miljø
og sikre dansk erhvervsliv de bedste muligheder for at forberede, tilpasse og udnytte de mulig-
heder, som ligger i at være på forkant med teknologiudviklingen. Støtten ydes som tilskud til
private og offentlige virksomheder, organer, aktører og institutioner. Det omfatter bl.a. private
virksomheder, foreninger, organisationer, privatpersoner, forskningsinstitutioner, universiteter og
offentlige myndigheder.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 28,4 68,9 122,0 72,1 25,6 13,6 3,6
Indtægtsbevilling ......................................... 0,7 - - - - - -

10. Partnerskaber
Udgift ................................................... 1,3 0,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,3 0,8 - - - - -

20. Rådgivning, information og eks-
 portfremme

Udgift ................................................... 0,1 1,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 1,5 - - - - -

30. Indsats på vandområdet
Udgift ................................................... -0,2 -0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -0,5 -0,1 - - - - -

40. Indsats for miljø og sundhed
Udgift ................................................... 0,4 -0,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 0,2 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 -0,7 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - -0,2 - - - - -

50. Udvikling, test og demonstration
af nye miljøteknologier
Udgift ................................................... 25,7 21,8 20,3 12,2 11,8 3,6 3,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 1,1 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - -0,9 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 25,0 21,6 20,3 10,1 7,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 2,1 4,6 3,6 3,6

55. Tilskud til test, demonstration
og verifikation af vandteknologi
Udgift ................................................... - - 6,8 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 6,8 - - - -

60. Offentligt-private partnerskaber,
miljøsamarbejde med højvækst-
lande og grøn markedsføring

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration
af ordningen, herunder analyser, administration, information, annonce-
ring, udbud, revision, resultatformidling, rådgivning af virksomheder
om mulighederne for at realisere miljøteknologiske udviklingsprojekter
samt evaluering mv. dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan foretages kvartalsvise forudbetalinger.
BV 2.10.2 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse

af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder
f.eks. bidrag fra private eller fonde.
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Udgift ................................................... 1,1 4,1 18,7 4,7 4,7 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,1 4,1 13,7 4,7 4,7 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 5,0 - - - -
Indtægt ................................................ 0,7 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,7 - - - - - -

70. Miljøteknologisk Udviklings- og
 Demonstrationsprogram MUDP
 Udgift ................................................... - 41,4 76,2 55,2 9,1 10,0 -

22. Andre ordinære driftsomkostninger - 2,1 10,0 -0,4 -0,4 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - -0,5 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 39,8 66,2 55,6 9,5 10,0 -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 20,7
I alt .................................................................................................................................. 20,7
Bemærkning: De videreførte midler forventes anvendt i 201 3 inden for ordningens formål. Af videreførelsesbeløbet
vedrører 16,0 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

Aktivitetsoversigt

10. Partnerskaber
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

20. Rådgivning, information og eksportfremme
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

30. Indsats på vandområdet
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

40. Indsats for miljø og sundhed
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier
Som en del af den nye miljøteknologiske indsats i 2012-2015 oprettes en pulje med det for-

mål at bidrage til fremme af nye miljøteknologiske løsninger med potentiale for miljøforbedringer
og markedsmuligheder. Der er afsat gennemsnitligt 15 mio. kr. om året i 2012-2015 til tilskud
til virksomheders udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier bl.a. inden for luft,
affald, vand, støj og kemikalier. Midlerne kan også anvendes til etablering af test- og demon-
strationsprojekter i lande med et marked for dansk miljøteknologi samt andre projekter bl.a. for-
midling, videnopbygning og rammeskabende aktiviteter, der kan styrke den miljøteknologiske
indsats. Midlerne kan herudover anvendes i projekter med international samfinansiering.

Til administration af ordningen er der heraf afsat i alt 4,0 mio. kr. i lønsum under § 23.21.01.
Miljøstyrelsen.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,6 mio. kr. årligt i 2016-
| 2017. Midlerne tilføres som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folke-
| parti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

I. Aktivitet (antal tilsagn) . 30 30 82 70 58 65 20 20 0 0
II. Ressourceforbrug (mio. kr.,

2014-pl) .......................... 28,1 22,5 32,3 28,8 66,0 99,8 12,2 11,8 0 0
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| oktober 2013 og anvendes til oprettelse af et substitutionscenter med særligt fokus på at give små-
| og mellemstore virksomheder nye værktøjer og innovative muligheder for at substituere proble-
| matiske kemikalier i produkter og materialer.

55. Tilskud til test, demonstration og verifikation af vandteknologi
På underkontoen udbetales tilskud til test, demonstration og verifikation af vandteknologi.

Underkontoen understøtter fremme af nye vandteknologiske løsninger med potentiale for miljø-
forbedringer og markedsmuligheder. Midlerne anvendes til at etablere test og større demonstra-
tionsprojekter og bruges til at understøtte virksomheders verifikation af vandteknologiske løs-
ninger. Midlerne anvendes også til etablering af test- og demonstrationsprojekter i lande med et
marked for dansk miljøteknologi samt andre projekter bl.a. formidling, videnopbygning og ram-
meskabende aktiviteter, der kan styrke den miljøteknologiske indsats. Midlerne anvendes herud-
over i projekter med international samfinansiering.

60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn mar-
kedsføring

Som en del af den nye miljøteknologiske indsats i 2012-2015 gennemføres initiativer inden
for:
- Etablering af offentligt-private partnerskaber, som skal samarbejde om at løse nationale og

globale miljøudfordringer inden for områder, hvor danske virksomheder kan skabe konkur-
rencedygtig miljøteknologi til verdensmarkedet. Partnerskaberne skal bl.a. bidrage til at pege
på indsatsområder inden for udvikling, test og demonstration, jf. ovenfor. Derudover kan
der ske en videreførelse og opfølgning på eksisterende partnerskaber etableret under de tid-
ligere miljøteknologiske handlingsplaner.

- Miljøsamarbejdsaftaler med højvækstlande, idet der skal følges op på de allerede indgåede
miljøsamarbejdsaftaler med højvækstlande som Kina og Indien, så dansk eksport af miljø-
teknologi fremmes. Dette sker for at udnytte, at Danmark er førende i miljøteknologi og
eksporterer mange miljøteknologiske løsninger.

- Grøn markedsføring, som bl.a. skal give danske virksomheder bedre muligheder for at mar-
kedsføre sig på en grøn profil i ind- og udland. Instrumenterne dertil kunne for eksempel
være tværgående samarbejde med virksomheder, brancheorganisationer og vidensinstitutio-
ner mm. samt værktøjer til total cost-beregninger, miljøhensyn ved design af produkter,
miljøledelse i virksomheder med henblik på øget ressourceeffektivitet og leverandørstyring.
Indsatsen koordineres med den eksisterende indsats vedrørende grøn markedsføring.

Til gennemførsel af initiativerne er der afsat i alt 5,2 mio. kr. i lønsum under § 23.21.01
Miljøstyrelsen.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og
Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 blev indsatsen styrket med 14,0 mio.
kr. i 2013.

70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP
Som led i Aftale om finansloven for 2012 blev der afsat i alt 50,0 mio. kr. i 2012 til et

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP. Heraf blev 2,3 mio. kr. afsat
til administration og gennemførsel under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. MUDP havde fokus på at
styrke Danmarks position i forhold til udvikling af nye teknologier til miljø- og naturbeskyttel-
sesformål, herunder vand, ren luft, affald og ressourceeffektivitet, oprensning af jord, kemikalier,
støj, samt evt. andre områder, som miljøministeren prioriterer. Der er også lagt vægt på, at ind-
satsen skal bidrage til at fremme vækst og beskæftigelse i Danmark.

Rammerne for programmet blev fastlagt af miljøministeren efter dialog med Folketingets
partier. Hovedkontoens nuværende bekendtgørelse blev ændret og tilpasset MUDP.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og
Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 blev indsatsen styrket med 76,2 mio.
kr.
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| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 12,5 mio. kr. i 2014, 10,0
| mio. kr. i 2015 og 10,5 mio. kr. i 2016. Heraf er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2014-2016 til ad-
| ministration og gennemførsel under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. Midlerne er afsat i som led i grøn
| omstilling og beskæftigelse og anvendes til økologisk byggeri. Udmøntningen sker efter aftale
| med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i 2014-
| 2015. Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
| Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 er
| MUDP-midler blevet målrettet et samarbejde for at udvikle alternativer til problematiske stoffer
| i produkter, og i den forbindelse er der overført 0,4 mio. kr. årligt i 2014-2015 til § 23.21.01.
| Miljøstyrelsen.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 45 mio. kr. i 2014. Midlerne
| er afsat som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det
| Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsini-
| tiativer. Heraf er der afsat 0,7 mio. kr. til administration og gennemførsel under § 23.21.01.
| Miljøstyrelsen og 0,7 mio. kr. til administration og gennemførsel under § 23.71.01. Naturstyrel-
| sen.

23.27.10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. (Reservationsbev.)
Miljøministeriet har haft en trækningsret på toksikologisk bistand i form af forskning og

forskningsbaseret rådgivning, siden den daværende Levnedsmiddelstyrelse med Institut for Tok-
sikologi blev flyttet fra Miljøministeriet.

Miljøministeriet har behov for myndighedsbetjening i form af forskning, forskningsbaseret
rådgivning og risikovurdering, herunder om sammenhænge mellem kemiske stoffers struktur og
effekter på miljø og sundhed. Bevillingen er efter universitetsreformen placeret hos Miljøstyrel-
sen. Der er indgået en ydelsesaftale med DTU-Fødevareinstituttet. Det er muligt at konkurren-
ceudsætte myndighedsbetjeningen efter kontraktens udløb.

Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening. Opgaven er momsbelagt
og Miljøministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

Bevillingen var før 2013 opført under Miljøstyrelsens driftsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen
og udbud af projekter herunder information, publicering, annoncering,
mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf
højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til §
23.21.01. Miljøstyrelsen.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - 15,7 16,1 16,1 16,2 16,2

10. Opgaver vedrørende toksikolo-
 gisk bistand

Udgift ................................................... - - 15,7 16,1 16,1 16,2 16,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 16,1 16,1 16,2 16,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 15,7 - - - -
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Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser

23.31.01. Miljøundersøgelser (Reservationsbev.)
Bevillingen anvendes til forskning, myndighedsbetjening og rådgivning, herunder overvåg-

ning vedrørende miljø og natur. Opgaverne varetages af Nationalt Center for Miljø og Energi
under Aarhus Universitet.

Miljøministeriet indgår for finansåret 2014 kontrakt med Aarhus Universitet. Kontrakten er
baseret på en 4-årig aftale og forhandles hvert år. I 2014 anvendes bevillingen til, at Aarhus
Universitet fortsat kan gennemføre forskning, rådgivning og myndighedsopgaver vedrørende na-
tur og miljø, herunder blandt andet opgaver vedrørende det nationale miljø- og naturovervåg-
ningsprogram (NOVANA), overvågning af luftforurening i byområder, understøttelse af opgaver
for Råstofdirektoratet, Grønlands selvstyre mv.

Miljøministeriet kan konkurrenceudsætte forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. Til-
skudsmodtager opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljømini-
steriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 143,7 129,6 127,3 125,1 122,3 120,1 117,6
Indtægtsbevilling ......................................... 1,2 1,2 1,2 - - - -

10. Opgaver vedrørende miljøunder-
 søgelser

Udgift ................................................... 143,7 129,6 127,3 125,1 122,3 120,1 117,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 143,7 129,6 127,3 125,1 122,3 120,1 117,6
Indtægt ................................................ 1,2 1,2 1,2 - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 1,2 1,2 1,2 - - - -

Bemærkning: Interne statslige overførselsindtægter. Fra 2014 og frem er pesticidafgiften afkoblet, således at indtægten i
stedet bevillingsfinansieres. 

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 23.11.01. Departe-
mentet og § 23.31.01. Miljøundersøgelser.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Natur mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 23.71. Fællesudgifter, § 23.72. Naturfor-
valtning mv. og § 23.73. Privat skovbrug mv.

23.71. Fællesudgifter
Aktivitetsområdet omfatter opgaver vedrørende rent vand, en rig natur, tværgående koordi-

nering af aktiviteter vedrørende klimatilpasning, en balanceret udvikling af land og by samt
driften af statsskovene mv.

23.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 382,7 645,8 369,8 359,7 351,4 350,3 342,8

Forbrug af reserveret bevilling ................... -43,6 31,3 20,6  - - - -
Indtægt ......................................................... 73,1 59,7 39,3 20,5 20,5 20,5 20,5
Udgift ........................................................... 429,5 696,7 429,7 380,2 371,9 370,8 363,3

Årets resultat ............................................... -17,3 40,1 -  - - - -

10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 414,9 676,2 413,5 368,1 359,8 360,6 353,1
Indtægt .................................................. 55,0 40,6 31,5 12,7 12,7 12,7 12,7

30. Forbedret indsats for vand og
 natur

Udgift .................................................... - 0,0 - - - - -

40. Klimaindsats
Udgift .................................................... - - 8,4 4,3 4,3 2,4 2,4

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 7,0 8,5 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Indtægt .................................................. 7,1 8,6 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 7,6 12,0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Indtægt .................................................. 11,0 10,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn-, drifts- og tilskudsmidler mellem §
23.11.01. Departementet, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Natur-
forvaltningsenheder, § 23.71.04. Grundvandskortlægning, § 23.71.05. Er-
statninger, § 23.71.06. Jagttegnsafgift, § 23.71.09. Testcenter Østerild og
§ 23.71.10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområ-
det.
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2. Reservationsoversigt 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 22,1
Bemærkninger: Reservationen omfatter en række projekter indenfor vandområdet og planområdet m v. Som det fremgår
af tabellen nedenfor, forventes afløbet fra reservationerne at være tilendebragt i 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Bevillingen omfatter den centrale del af Naturstyrelsen beliggende i København. Natursty-

relsen er en administrativ styrelse i Miljøministeriet og varetager de overordnede statslige inte-
resser i natur, vand og planlægning samt understøtter kommunernes arbejde med naturbeskyttelse,
vandmiljø og kommuneplanlægning. Naturstyrelsen er den nationale myndighed på skov- og na-
turområdet og forvalter i alt 198.000 ha naturarealer, heraf 108.000 ha skov, jf. § 23.71.02. Na-
turforvaltningsenheder. Naturstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i naturbe-
skyttelsesloven, miljømålsloven, planloven, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, miljøbe-
skyttelsesloven, havmiljøloven, vandløbsloven, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, lov
om betalingsregler for spildevandsanlæg og råstofloven.

Væsentlige opgaver er gennemførelse af EU's naturbeskyttelsesdirektiver og vandrammedi-
rektivet via Natura 2000-planerne og vandplanerne. Der ydes tilskud til en række kommunale
indsatser på områderne. En væsentlig del af de af styrelsen forvaltede tilskudsordninger, jf. §
23.72. Naturforvaltning mv. og § 23.73. Privat skovbrug mv. er omfattet af EU's Landdistrikts-
program.

Bevillingen omfatter endvidere Miljøministeriets Personaleadministration, som er en tværgå-
ende koncernfunktion placeret i Naturstyrelsen, der for hele Miljøministeriet har ansvaret for re-
kruttering, ansættelser, personalesagsbehandling, personalesager, tidsregistrering, barselsvejled-
ning samt kontakt til Statens Administration i Moderniseringsstyrelsen vedrørende lønudbetaling
og lønspørgsmål. Derudover omfatter bevillingen Miljøministeriets indkøb og udbud, som gen-
nemfører udbud af opgaver, der er koncernfælles, udarbejder miljøkrav til statens indkøbsaftaler
samt yder udbuds- og kontraktrådgivning til alle Miljøministeriets institutioner.

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten.
Naturstyrelsens bevilling reduceres i den forbindelse med i alt 12,7 mio. kr. på tillægsbevil-
lingsloven for 2012 og med 24,7 mio. kr. fra 2013 og frem.

Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det
Konservative Folkeparti om den danske energipolitik af 22. marts 2012 er der afsat 6,6 mio. kr.
årligt fra 2012 til 2015 til videreførsel af et biogasrejsehold og et vindmøllesekretariat. Heraf
udgør lønsummen 4,4 mio. kr. årligt.

Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Den samlede reservation på 22,1 mio. kr. fordeler sig således:
Underkonto Beholdning

primo 2013
Forventet udgiftsafløb af reservationer

2013 2014 2015 2016 2017
10. Driftsbudget: 22,1 22,1 - - - -
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Virksomhedsstruktur

23.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105), CVR-nr. 33157274, er virksomhedsbærende hoved-
konto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

23.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110)
23.71.04. Grundvandskortlægning
23.71.06. Jagttegnsafgift

5. Opgaver og mål

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbin-
delse med bidrag, tilskud og lignende til nationale og internationale
organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.

BV 2.3.1.2 Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis
dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstem-
melse med lovgivningen på området.

BV 2.3.1.2 Balance mellem udgifter til grundvandskortlægning og den til dækning
af udgifterne opkrævede afgift under § 23.71.04. Grundvandskortlæg-
ning skal tilstræbes over perioden 2007-2015.

BV 2.6.7.3 Den negative udsvingsadgang er forøget med 80,0 mio. kr. Den øgede
udsvingsadgang vedrører alene § 23.71.04. Grundvandskortlægning.
Udsvinget kan være negativt i årene 2007-2015. Den negative ud-
svingsadgang er endvidere forøget med 18,0 mio. kr. Den øgede ud-
svingsadgang vedrører alene § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder.
Udsvinget kan være negativt 2010-2014.

Opgaver Mål

Ministerbetjening Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gen-
nemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er
Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folke-
tinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.

Rent vand Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og
miljø og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmil-
jøet i Danmark.

Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskort-
lægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.
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| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 73,1 59,7 39,3 20,5 20,5 20,5 20,5

1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 7,1 8,6 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 11,0 10,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,0 - - - - - -
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 55,0 40,6 31,5 12,7 12,7 12,7 12,7

Rig natur Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk na-
tur, hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægning
og gennemførelse af konkrete projekter.

Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor be-
skyttelseshensyn og rekreative interesser afvejes over for lodsejer-
og erhvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i over-
ensstemmelse med lovgivningen på området.

Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og an-
dre myndigheder viden om naturen til borgere, virksomheder osv.
Det er Naturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsori-
enteret viden, således at borgere og virksomheder kan begå sig
hensigtsmæssigt i naturen samt benytte naturen til motion og fri-
luftsoplevelser.

Klimatilpasning og en ba-
lanceret udvikling mellem
by og land

Naturstyrelsen varetager tværgående koordinering af aktiviteter
vedrørende klimatilpasning. Naturstyrelsen skaber grundlaget for
en balanceret udvikling i hele landet, hvor der er plads til både
byvækst, store sammenhængende naturområder samt erhvervsud-
vikling.

En effektiv og bæredygtig
forvaltning af statens skov-
og naturarealer

Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statslige
skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens na-
tur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mel-
lem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

| Mio. kr.
| R
| 2011
| R
| 2012
| B
| 2013
| F
| 2014
| BO1
| 2015
| BO2
| 2016
| BO3
| 2017

| Udgift i alt ..............................................| 429,5| 468,6| 429,7| 380,2| 371,9| 370,8| 363,3

| 1.| Hjælpefunktioner samt generel ledelse
| og administration...............................| 180,1| 196,4| 180,1| 159,9| 156,0| 155,4| 152,4
| 2.| Ministerbetjening ...............................| 100,1| 109,2| 100,1| 88,4| 86,6| 86,4| 84,6
| 3.| Rent vand ..........................................| 14,7| 16,1| 14,7| 13,0| 12,7| 12,7| 12,4
| 4.| Rig natur............................................| 87,7| 95,7| 87,9| 77,5| 76,0| 75,8| 74,2
| 6.| En effektiv og bæredygtig forvaltning
| af statens skov- og naturarealer........| 46,9| 51,2| 46,9| 41,4| 40,6| 40,5| 39,7
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 781 695 402  412 400 399 391
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 330,4 387,8 248,7  244,6 237,7 237,0 232,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 3,0 5,6 2,3  2,3 2,3 2,3 2,3

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 327,4 382,2 246,4  242,3 235,4 234,7 230,0

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 46,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 105,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 151,6 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... - 974,9 1.136,4 1.130,5 1.131,8 1.133,1 1.134,4
+ anskaffelser .............................................. 1.305,3 8,3 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 24,3 -2,7 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
- afhændelse af aktiver ............................... 19,9 3,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 324,2 10,0 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7
Samlet gæld ultimo ..................................... 985,5 967,5 1.137,7 1.131,8 1.133,1 1.134,4 1.135,7

Låneramme .................................................. - - 1.278,5 1.278,3 1.278,3 1.278,3 1.278,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 89,0 88,5 88,6 88,7 88,8
Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Driftsbudget
Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på naturområdet, herunder internatio-

nalt konventionsarbejde og internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller konkrete
praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller
det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelse
med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegatio-
ner.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og ud-
land samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publi-
kationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.

Der kan afholdes udgifter til konkurrencer, herunder til præmier, inden for en samlet ramme
på 100.000 kr.

Der kan ydes tilskud til Dansk Arkitektur Center på op til 3,0 mio. kr. årligt.
Der er i 2010-2011 tilført 2,0 mio. kr. årligt og fra 2012 til 2015 5,0 mio. kr. årligt til ad-

ministration knyttet til oprettelse af nationalparkerne, jf. § 23.72.05. Nationalparker.
Der er i hvert af årene 2011-2014 overført 0,1 mio. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til brug

for opgaver vedrørende krydsoverensstemmelseskontrol.
Bevillingen er på finanslovsforslaget for 2013 reduceret med 1 mio. kr. årligt i 2013-2015

vedrørende en internetportal med vejledning om restaurering og formidling af fortidsminder.
Miljøministeren har udpeget nødområder i de danske farvande, herunder en række havne,

hvortil skibe med behov for assistance kan søge med henblik på at imødekomme fare for for-
urening og fare for sø- og sejladssikkerheden. Miljøministeren kan stille sikkerhed over for havne,
der er udpeget som nødområde for udgifter, disse måtte afholde ved at modtage et skib med behov
for assistance. Det er Søværnets Operative Kommando, der, efter bemyndigelse fra miljømini-
steren, i praksis stiller sikkerheden over for havne, der er udpeget som nødområde. Såfremt det
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er muligt, vil eventuelle afholdte udgifter blive søgt dækket ved efterfølgende opkrævning fra
skibets reder/ejer og forsikringsselskab. Såfremt dette ikke er muligt, skal evt. merudgifter fore-
lægges Finansudvalget.

Kontoen er tilført 1,0 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014 til behandling
af klager over de statslige vand- og naturplaner, de kommunale handleplaner, statslige skov-
handleplaner samt de konkrete afgørelser, der følger af handleplanerne.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2014. Midlerne
| er afsat som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det
| Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsini-
| tiativer og anvendes til administration og gennemførelse af tilskud til Miljøteknologisk Udvik-
| lings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

30. Forbedret indsats for vand og natur
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

40. Klimaindsats
Jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011 overføres 5,7 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 fra

§ 29.31.01.30. Almindelig virksomhed i forbindelse med ressortmæssig flytning af Videncenter
for Klimatilpasning og drift af portalen klimatilpasning.dk. Heraf udgør lønsum 3,7 mio. kr. i
2012 og 4,1 mio. kr. årligt i 2013-2015. Heraf er 1,4 mio. kr. årligt afsat på § 23.71.01.10.
Driftsbudget. Fra 2016 bortfalder en midlertidig bevilling, således at bevillingen herefter er 2,4
mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. lønsum.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Naturstyrelsen kan mod betaling udføre opgaver for eksterne parter, herunder faglig rådgiv-

ning på natur- og vandområdet samt personaleadministrative opgaver for andre institutioner mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen,

regionerne, kommunerne samt fonde mv.

23.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 327,0 157,1 393,9 347,2 341,1 334,9 325,9

Forbrug af reserveret bevilling ................... 84,4 35,6 8,8  - - - -
Indtægt ......................................................... 519,7 506,4 503,1 522,6 522,3 505,3 505,3
Udgift ........................................................... 929,2 775,3 905,8 869,8 863,4 840,2 831,2

Årets resultat ............................................... 1,9 -76,2 -  - - - -

10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 882,7 764,7 882,0 868,3 861,9 838,7 829,7
Indtægt .................................................. 492,0 502,4 503,1 522,6 522,3 505,3 505,3

15. Erstatninger
Udgift .................................................... 0,6 1,4 3,9 1,5 1,5 1,5 1,5

20. Driftsmidler til vand- og natu-
 rindsats mv.

Udgift .................................................... 18,7 5,5 - - - - -
Indtægt .................................................. 15,3 3,1 - - - - -
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25. Velfærdsfremmende initiativer
og brugerinddragelse i arealfor-

 valtningen
Udgift .................................................... 0,0 - - - - - -

30. Driftsmidler, naturforvaltning
Udgift .................................................... 27,2 3,8 - - - - -
Indtægt .................................................. 12,5 0,9 - - - - -

35. § 3 kortlægning
Udgift .................................................... - - 19,9 - - - -

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 20,6
Bemærkning : Reservationen omfatter overvejende midler til projekter vedr. natur- og friluftsliv. Som det fremgår af ta-
bellen nedenfor, vil afløbet fra reservat ionerne være tilendebragt i 2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Bevillingen omfatter den del af Naturstyrelsen, som primært varetager lokalt forankrede op-

gaver i form af forvaltning af statsskovene, gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, opgaver
vedrørende det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen, § 3-kortlægning,
grundvandskortlægning, naturplaner mv. Opgaverne varetages af lokale enheder fordelt over hele
landet.

Centrale opgaver for styrelsen er således forvaltningen af de statslige naturarealer, som dels
er af stor betydning for befolkningens friluftsliv over hele landet, og dels giver økonomisk afkast
fra salg af træ og andre skovprodukter.

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten.
Naturforvaltningernes bevilling reduceres i den forbindelse med i alt 6,5 mio. kr. på tillægsbe-
villingsloven for 2012 og med 15,7 mio. kr. fra 2013 og frem.

Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105), CVR-nr. 33157274.

Den samlede reservation på 20,6 mio. kr. fordeler sig således:
Underkonto Beholdning

primo 2013
Forventet udgiftsafløb af reservationer

2013 2014 2015 2016 2017
10. Almindelig virksomhed: 20,6 8,8 11,8 - - -

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 Der kan kontraheres maskiner, herunder skovbrugsmaskiner, med lang
leveringstid til levering i næste finansår.

BV 2.2.13 Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbin-
delse med bidrag, tilskud o.l. til nationale og internationale organisa-
tioner, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.
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5. Opgaver og mål

BV 2.2.16.3 Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrektioner
af statsregnskabets status overføres naturarealer til Naturstyrelsen fra
andre statsinstitutioner.

BV 2.3.3 Jf. akt. 117 af 11. januar 1980 tilrettelægges udleje af jord, bygninger
og brugsrettigheder mv. i overensstemmelse med markedsprincippet,
idet lejeafgifter dog kan ansættes lavere end markedslejen for bygnin-
ger og arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings- og
forsøgsvirksomhed. Naturstyrelsen kan herudover tillade, at der på
Naturstyrelsens arealer vederlagsfrit afholdes arrangementer o.l. når der
ikke med det enkelte arrangement er et egentligt kommercielt sigte el-
ler det medfører særlige udgifter. Endvidere kan der inden for en
samlet ramme på op til 25 mio. kr. indgås aftaler med private lejere
af Naturstyrelsens ejendomme om kompensation ved lejemålets even-
tuelle ophør for investeringer foretaget af lejeren efter aftale med
Naturstyrelsen. Den del af lejers investering, som godkendes kompen-
seret af Naturstyrelsen, afskrives lineært over en periode på op til 20
år. Naturstyrelsen kan i forbindelse med personalereduktioner indgå
lejemål med de fratrædende medarbejdere, der bor i en af Natursty-
relsens boliger, på i princippet uændrede vilkår, i en periode på op til
to år. Lejen i den tidsbegrænsede periode kan fastsættes svarende til
det hidtidige boligbidrag.

BV 2.3.4 Naturstyrelsen kan vederlagsfrit overdrage nedskrevne maskiner, red-
skaber mv., herunder skovningsmaskiner, til Jagt- og Skovbrugsmuseet
og eventuelt andre offentlige museer og samlinger med kulturelle for-
mål, når disse maskiner, redskaber mv. ikke har betydning for den al-
mindelige produktion, og når overdragelsen kun medfører begrænsede
udgifter for Naturstyrelsen.

Opgaver Mål

Ministerbetjening Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gen-
nemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er
Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Fol-
ketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.

Rent vand Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og
miljø og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmil-
jøet i Danmark.

Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskort-
lægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.

En effektiv og bæredygtig
forvaltning af statens skov-
og naturarealer

Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statslige
skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens
natur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance
mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.
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| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 519,7 506,4 503,1 522,6 522,3 505,3 505,3

4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,0 - - - - - -
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 519,7 506,4 503,1 522,6 522,3 505,3 505,3
Bemærkning: Indtægter vedrører især salg af træ og træprodukter samt udleje af arealer og rettigheder.

Budgetteringsforudsætninger
Ved driften af de arealer Naturstyrelsen forvalter lægges blandt andet vægt på at varetage

landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og friluftsmæssige hensyn, jf.
oversigten over opgaver og mål. Værdien af disse hensyn kan ikke registreres som indtægter ved
driften. Naturstyrelsen varetager således grønne hensyn i forbindelse med arealdriften, som in-
debærer øgede udgifter/mindskede indtægter på ca. 92 mio. kr. pr. år. Tilsvarende publikums-
hensyn mv. andrager ca. 27 mio. kr. årligt. Udgifter til publikumsfaciliteter andrager ca. 33 mio.
kr. årligt i årene 2013-2015 og 40 mio. kr. årligt derefter. Der foretages løbende opfølgning heraf
i Naturstyrelsens årsrapport.

Der kan efterbetales pensionsbidrag inkl. renter til nuværende og tidligere skovarbejdere m.fl.,
jf. akt. 92 af 22. marts 2007.

Der kan ydes tilskud på 40.000 kr. årligt til Dansk Skovforening vedrørende skiltning i pri-
vate skove, jf. akt. 312 af 31. maj 1995.

Der kan afholdes udgifter i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder rejse- og
opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og ud-
land samt udgifter i forbindelse med produktion af film mv., trykning og markedsføring af pub-
likationer og andet informationsmateriale, som dels kan sælges, dels udleveres vederlagsfrit til
myndigheder, private og personalet i en faglig relevant sammenhæng.

Naturstyrelsen kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med aktiviteter, der
udføres uden for Naturstyrelsens eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre,
når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Naturstyrelsens egne aktiviteter, dels
kan adskilles regnskabsmæssigt fra Naturstyrelsens normale aktiviteter til egne formål.

Der kan modtages sponsorstøtte til konkrete afgrænsede oplysnings- og informationsaktivi-
teter i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, herunder også naturforvaltningsprojekter, der
finansieres over § 23.72.01. Naturforvaltning mv.

| Mio. kr.
| R
| 2011
| R
| 2012
| B
| 2013
| F
| 2014
| BO1
| 2015
| BO2
| 2016
| BO3
| 2017

| Udgift i alt ..............................................| 929,2| 972,2| 905,8| 869,8| 863,4| 840,2| 831,2

| 1.| Hjælpefunktioner samt generel ledelse
| og administration...............................| 186,3| 194,9| 181,6| 173,8| 172,6| 167,9| 166,6
| 2.| Ministerbetjening ...............................| 20,7| 21,7| 20,2| 19,4| 19,2| 18,7| 18,5
| 3.| Rent vand ..........................................| 159,3| 166,7| 155,3| 148,7| 147,6| 143,6| 142,5
| 4.| Rig natur............................................| 96,8| 101,2| 94,3| 90,3| 89,6| 87,2| 86,6
| 6.| En effektiv og bæredygtig forvaltning
| af statens skov- og naturarealer........| 466,1| 487,7| 454,4| 437,6| 434,4| 422,8| 417,0
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Naturstyrelsen kan overtage administrationen af arealer fra private og andre offentlige myn-
digheder i det omfang formålet hermed svarer til de målsætninger, der er for driften af Natur-
styrelsens egne arealer.

8. Personale

 R R B F BO1 BO2 BO3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 652 - 913  869 867 828 828
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 295,8 256,9 386,3  361,6 355,2 328,5 328,5

10. Driftsbudget
Der henvises til gennemgangen af opgaver og mål samt specifikation af udgifter pr. opgave

under statsvirksomheden.
Som led i en intern omprioritering er kontoen reduceret med 7 mio. kr. årligt vedrørende publi-
kumsfaciliteter i hvert af årene 2013-2015.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2013 og 2,5
| mio. kr. årligt i 2014-2016. Midlerne er afsat i som led i grøn omstilling og beskæftigelse og
| anvendes til naturprojekter for personer på kanten af arbejdsmarkedet. Udmøntningen sker efter
| aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.

15. Erstatninger
Der ydes godtgørelse til brand- og hærværksskader i henhold til aftale med Dansk Skovfor-

ening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug, jf. akt.
181 af 6. april 1994. Der kan afholdes erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som
vildtreservat, til private lodsejere som følge af skader på markafgrøder forvoldt af kronvildt samt
for skader på husdyr forvoldt af ulve.

20. Driftsmidler til vand- og naturindsats mv.
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

25. Velfærdsfremmende initiativer og brugerinddragelse i arealforvaltningen
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

30. Driftsmidler, naturforvaltning
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

35. § 3 kortlægning
Der er den 19. november 2010 indgået en aftale mellem Miljøministeriet og Kommunernes

Landsforening om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur omfattet af natur-
beskyttelseslovens § 3. Formålet med aftalen er at sikre, at den vejledende registrering af § 3-
områderne er opdateret over hele landet i løbet af perioden 2011-2014, og at kommunerne i for-
længelse heraf løbende vedligeholder registreringerne ud fra en præcisering af den gældende
lovgivning. Projektet budgetteres til i alt 36,0 mio. kr.



§ 23.71.03. 63

23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver (Reservationsbev.)
Bevillingen er afsat til finansiering af myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver, der

udføres ved Center for Skov & Landskab ved Københavns Universitet.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 4,4 4,5 4,6 4,7 4,6 4,5 4,4
Indtægtsbevilling ......................................... 1,7 1,7 1,7 - - - -

10. Myndighedsrelaterede opgaver
på skov- og landskabsområdet
Udgift ................................................... 4,4 4,5 4,6 4,7 4,6 4,5 4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,4 4,5 4,6 4,7 4,6 4,5 4,4
Indtægt ................................................ 1,7 1,7 1,7 - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 1,7 1,7 1,7 - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1

23.71.04. Grundvandskortlægning (Driftsbev.)
Opkrævningen af afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljø-

målsloven er ændret, således at afgiften fra 2012 opkræves med hjemmel i lov om afgift på led-
ningsført vand.

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -

Indtægt ......................................................... 130,0 135,7 131,2 131,2 131,2 - -
Udgift ........................................................... 128,7 130,2 131,2 131,2 131,2 - -

Årets resultat ............................................... 1,3 5,5 -  - - - -

10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 128,7 130,2 131,2 131,2 131,2 - -
Indtægt .................................................. 130,0 135,7 131,2 131,2 131,2 - -

3. Hovedformål og lovgrundlag
Til dækning af Miljøministeriets udgifter forbundet med den i miljømålslovens § 8a

nævnte grundvandskortlægning til sikring af fremtidens drikkevandsressourcer, opkræves af

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter
ud over budgetterede indtægter.
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Skatteministeriet bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Bidraget opkræves efter § 3, stk. 2, i LB nr.
639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand med ændringer. Miljøministeriet gen-
nemfører kortlægningen og kommunerne udarbejder indsatsplaner. Den statslige del af grund-
vandskortlægningen er underlagt en forudsætning om at skulle afvikles i perioden 2007-2015.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105), CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 130,0 135,7 131,2 131,2 131,2 - -
4. Afgifter og gebyrer ................................ 130,0 43,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... - 92,7 131,2 131,2 131,2 - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 40 - 38  37 36 - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 19,6 29,8 18,9  18,7 18,3 - -

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 19,6 29,8 18,9  18,7 18,3 - -

Regel der fra-
viges eller
suppleres

Beskrivelse

BV 2.3.1.2 Balance mellem udgifterne til grundvandskortlægning og den til dækning af
udgifterne opkrævede afgift under § 23.71.04. Grundvandskortlægning skal
tilstræbes over perioden 2007-2015.

Opgaver Mål

Rent vand Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø,
og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Dan-
mark.
Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskortlæg-
ning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.

Mio. kr.
R

2011
R

2012
B

2013
F

2014
BO1
2015

BO2
2015

BO3
2016

Udgift i alt .............................................. 128,7 130,2 131,2 131,2 131,2 - -

1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration................................. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - -

2. Rent vand............................................. 122,7 124,2 125,2 125,2 125,2 - -
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10. Driftsbudget
Der kan efter lov om afgift på ledningsført vand opkræves en afgift til finansiering af den

statslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven.
Der er fra de statslige miljøcentre overført 2,1 mio. kr. til § 23.91.01. Geodatastyrelsen til

administrative udgifter i forbindelse med de afgiftsfinansierede opgaver. Dette beløb tilbageføres
til Naturstyrelsen ved kortlægningens afslutning efter 2015.

23.71.05. Erstatninger (Reservationsbev.)
Naturstyrelsen afholder udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse og

ekspropriationserstatninger i forbindelse med forbud nedlagt mod råstofudvinding.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 12,7 1,5 16,8 16,9 16,9 16,9 16,9
Indtægtsbevilling ......................................... 12,9 - - - - - -

10. Erstatninger
Udgift ................................................... 12,7 1,5 16,8 16,9 16,9 16,9 16,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 12,7 1,5 16,8 16,9 16,9 16,9 16,9
Indtægt ................................................ 12,9 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 12,9 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 31,2
I alt .................................................................................................................................. 31,2

10. Erstatninger
Der kan afholdes udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse samt udgifter

til erstatninger efter lov om råstoffer.

23.71.06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... -13,8 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9

Forbrug af reserveret bevilling ................... -6,9 -0,1 4,0  - - - -
Indtægt ......................................................... 95,3 96,8 91,5 95,5 95,5 95,5 95,5
Udgift ........................................................... 74,6 93,7 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6

Årets resultat ............................................... - - -  - - - -

10. Jagttegnsafgifter
Udgift .................................................... 74,6 93,7 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6
Indtægt .................................................. 95,3 96,8 91,5 95,5 95,5 95,5 95,5
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2. Reservationsoversigt 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 19,0
Bemærkning : Reservationen anvendes til jagt- og vildtforvaltningsformål, idet midlerne udgør provenu fra den formåls-
bestemte jagttegnsafgift.

3. Hovedformål og lovgrundlag
I medfør af LB nr. 930 af 24. september 2009 om jagt og vildtforvaltning opkræves afgift

for indløsning af jagttegn. Jagttegnsafgiften er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår
til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Pro-
venuet fra jagttegnsafgiften kan endvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt og til
undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik. I bekendtgørelsen er tillige
fastsat gebyrer for jagtprøve, udskrivning af erstatningsjagttegn og riffelprøve. Der er herudover
fastsat et kontrolgebyr i forbindelse med registrering af opdræt af rovfugle og ugler, jf. BEK nr.
216 af 21. marts 1994 og et gebyr for aflæggelse af buejagtprøve, jf. BEK nr. 869 af 4. juli 2007.
Udgifter til løn og administration afholdes over § 23.71.01. Naturstyrelsen og § 23.71.02. Na-
turforvaltningsenheder og udlignes ved intern statslig overførsel fra nærværende konto.

Af midler fra jagttegnsafgiften afholdes udgifter på 2,9 mio. kr. årligt på § 21.33.19. Dansk
Jagt- og Skovbrugsmuseum.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105), CVR-nr. 33157274.

5. Opgaver og mål

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

Opgaver Mål

Ministerbetjening Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennem-
føre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Natursty-
relsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kva-
lificeret og rettidig rådgivning og betjening.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 95,3 96,8 91,5 95,5 95,5 95,5 95,5

4. Afgifter og gebyrer ................................ - - 91,5 95,5 95,5 95,5 95,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 94,2 95,5 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 1,1 1,2 - - - - -

23.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.)
Naturstyrelsen har gennem en årrække afhændet en række ejendomme til hvilke, der ikke er

knyttet væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser, og som derved ikke understøtter Natur-
styrelsens kerneopgaver, herunder bygninger, som er overflødiggjort i forbindelse med driften af
statsskovene.

Rig natur Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur,
hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægning og gen-
nemførelse af konkrete projekter.

Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor beskyt-
telseshensyn og rekreative interesser afvejes overfor lodsejer- og er-
hvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i overensstem-
melse med lovgivningen på området.

Naturstyrelsen formidler i samarbejde med organisationer og andre
myndigheder viden om naturen til borgere, virksomheder osv. Det er
Naturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden,
således at borgere og virksomheder kan begå sig hensigtsmæssigt i
naturen samt benytte naturen til motion og friluftsoplevelser.

En effektiv og bære-
dygtig forvaltning af
statens skov- og natura-
realer

Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statslige skov-
og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og fri-
luftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse
og beskyttelse af dansk skov og natur.

Mio. kr.
R

2011
R

2012
B

2013
F

2014
BO1
2015

BO2
2016

BO3
2017

Udgift i alt .............................................. 74,6 93,7 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6

2. Ministerbetjening ............................... 7,6 9,6 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
4. Rig natur............................................ 47,0 59,0 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3
6. En effektiv og bæredygtig forvaltning

af statens skov- og naturarealer........ 20,0 25,1 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 81,2 67,6 32,3 18,3 18,3 - -

10. Salg af ejendomme
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 81,2 67,6 32,3 18,3 18,3 - -
21. Andre driftsindtægter .................... 1,9 0,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 0,0 - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... 79,3 67,6 32,3 18,3 18,3 - -

Med henblik på at tilpasse den statslige areal- og ejendomsportefølje frasælges der arealer
og ejendomme, der ikke understøtter Naturstyrelsens kerneopgaver. De budgetterede indtægter
tilfalder de generelle reserver. Der frasælges i perioden 2008-2012 232 sommerhusgrunde ved
den jyske vestkyst med et forventet salgsprovenu på ca. 90 mio. kr. Fra 2010 er der forudsat
provenu fra salg af sommerhusgrunde mv. på henholdsvis 45,3 mio. kr. i 2010 og 18,3 mio. kr.
årligt i perioden 2011-15. Endvidere sælges overflødiggjorte tjenesteboliger mv. med et samlet
forventet provenu på op til 40,0 mio. kr. i perioden 2011-2013.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0

10. Salg af ejendomme

 Oversigt over salgsaftaler:
Formål, salgsemne (mio. kr.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

De generelle reserver. Landbrugs-
arealer (i alt 17,9)........................... 3,6 5,4 5,4
De generelle reserver, boliger (i alt
55,7) ................................................ 11,7 6,6 10,6
De generelle reserver, sommer-
husgrunde (i alt 90) ........................ 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Grøn vækst finansiering: Salg af
sommerhusgrunde mv. (i alt 136,8) 45,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3
Salg af tjenesteboliger mv. ............ 13,0 13,0 14,0
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23.71.08. Vederlag for råstofindvinding (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2,3 12,4 24,0 22,5 20,4 19,4 19,4

10. Vederlag for råstofindvinding
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 2,3 12,4 24,0 22,5 20,4 19,4 19,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 2,3 12,4 24,0 22,5 20,4 19,4 19,4

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0

I alt .................................................................................................................................. 0,0

10. Vederlag for råstofindvinding
Der opkræves et vederlag for råstofindvindingsrettigheder, jf. lov nr. 515 af 12. juni 2009.

Loven dækker indvinding af råstoffer på havet som fra 1. januar 2010 vil blive udbudt i auktioner.
Der gælder dog overgangsordninger for tilladelser givet indtil 2010.

23.71.09. Testcenter Østerild
Kontoen vedrører udmøntning af Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk

Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild af
28. maj 2010 som en del af en helhedsløsning for placering af testvindmøller frem mod 2020.
Der henvises endvidere til akt. 170 af 20. august 2010.

Kontoen omfatter dele af anlægsudgifterne til etablering af testcenteret jf. den ovenstående
aftale. De samlede skønnede brugerfinansierede udgifter til etablering af testcenteret på i alt 155,6
mio. kr. fordeler sig som vist i nedenstående tabel.

Budgetterede brugerfinansierede udgifter til anlæg af Testcenter Østerild

Mio. kr. Samlede
udgifter

Samlede udgifter til anlæg mv. 155,6

Anlæg af testcenter ekskl. Rådgivning 73,1

Ekstern rådgivning/projektstyring 7,1

Ekspropriation 28,1

Skovrydning mv. (ved skovfældning på 266 ha.) 16,3

Erstatningsskov (ved skovfældning på 266 ha.) 16,4

Afværgeforanstaltninger 5,1

Kammeradvokat 1,4

Naturovervågning 5,0

Pris for jordareal 3,1
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Udgifterne afholdes af Naturstyrelsen og DTU. DTU forestår etableringen af de nødvendige
anlægsarbejder. Udgifterne dækkes ved salg og udlejning til vindmølleproducenterne.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 49,4 38,7 12,1 8,0 7,8 7,8 7,8
Indtægtsbevilling ......................................... 76,8 15,6 - - - - -

10. Skovrydning mv.
Udgift ................................................... 2,6 0,8 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 2,5 0,8 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægt ................................................ - 2,0 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 2,0 - - - - -

20. Ekspropriation og erstatning mv.
Udgift ................................................... 41,1 29,0 2,0 0,9 0,7 0,7 0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,8 0,6 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,7 18,4 2,0 0,9 0,7 0,7 0,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 36,5 10,0 - - - - -
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 0,0 - - - - -

30. Afværgeforanstaltninger
Udgift ................................................... 0,2 0,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,4 - - - - -

40. Naturovervågning mv.
Udgift ................................................... 0,3 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

50. Erstatningsskov
Udgift ................................................... 5,3 7,4 8,3 5,8 5,8 5,8 5,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 2,6 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 5,1 4,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 8,3 5,8 5,8 5,8 5,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 0,1 - - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.12.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-
holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

BV 2.12.3 Der er adgang til videreførsel af ikke forbrugte bevillinger.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder.
BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.
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60. Indtægt, Østerild
Indtægt ................................................ 76,8 13,6 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 76,8 13,6 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 26,9
I alt .................................................................................................................................. 26,9

10. Skovrydning mv.
Kontoen vedrører særligt nettoudgifter i forbindelse med rydning af skovareal til brug for

testcenteret. Kontoen omfatter desuden udgifter til Kammeradvokaten i forbindelse med projektet.

20. Ekspropriation og erstatning mv.
Kontoen vedrører udgifter til erstatninger i forbindelse med bl.a. ekspropriationer og ind-

tægter fra salg af overskydende arealer fra ekspropriationer i forbindelse med etableringen af
testcenteret.

30. Afværgeforanstaltninger
Kontoen vedrører udgifter til afværgeforanstaltninger i forbindelse med etableringen af test-

centeret.

40. Naturovervågning mv.
Kontoen vedrører udgifter til naturovervågning i forbindelse med etableringen af testcenteret.

50. Erstatningsskov
Kontoen vedrører udgifter til erstatningsskov i forbindelse med etableringen af testcenteret.

Der er over de 5 år indbudgetteret 5,5 mio. kr. til offentlig skovrejsning med grundvandssikrende
formål og 10,9 mio. kr. til tilskud til privat skovrejsning samt 20,0 mio. kr. til etablering af statslig
finansieret bynær skov i Thy, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Fol-
keparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild af 28.
maj 2010.

60. Indtægt, Østerild
Kontoen vedrører indtægter fra vindmølleindustrien mv. i forbindelse med etableringen af

testcenteret.
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23.71.10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (tekstanm.
108) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - 2,7 - - - - -

10. Tilskud til tværgående samarbej-
de på klimatilpasningsområdet
Udgift ................................................... - 2,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 2,7 - - - - -

10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

23.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekst-
anm. 106) (Reservationsbev.)

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R- og B-året.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - 16,2 16,5 - - - -

10. Boringsnære beskyttelsesområ-
 der

Udgift ................................................... - 16,2 16,5 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 16,2 16,5 - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1

I alt .................................................................................................................................. 0,1

10. Boringsnære beskyttelsesområder
Der er udstedt BEK nr. 104 af 31. januar 2013 om tilskud til kommunernes udredning af

boringsnære beskyttelsesområder omkring indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg,
som er i kraft indtil den ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud afgives som tilsagn.
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23.71.12. Kommunal andel af grundvandsafgift (Reservationsbev.)
I medfør af § 12 og § 13 i LB nr. 635 af 7. juni 2010 om vandforsyning mv. skal kommu-

nerne oprette og lede et koordinationsforum for bl.a. vandforsyningerne i kommunen og udar-
bejde indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Udgifterne til disse opgaver finansieres af en
afgift, som opkræves af Skatteministeriet og via Miljøministeriet overføres til kommunerne efter
det udvidede totalrammeprincip. Afgiften opkræves efter reglerne i LB nr. 639 af 21. august 1998
om afgift af ledningsført vand med efterfølgende ændringer. Efter aftale mellem Finansministe-
riet og KL overføres der hvert år 54,7 mio. kr. i årene 2009-2017, hvor indsatsplanlægningen
forudsættes færdig. Der skal etableres balance mellem kommunernes samlede udgifter til ind-
satsplanlægning mv. og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift over perioden 2009-2017.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 51,0 54,5 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7

10. Kommunal andel af grundvands-
 afgift

Indtægt ................................................ 51,0 54,5 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 51,0 54,5 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7

10. Kommunal andel af grundvandsafgift
Der kan efter lov om afgift på ledningsført vand opkræves en afgift til finansiering af den

kommunale indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven. Budgetteringen på standardkontoni-
veau er ændret fra standardkonto 13 (kontrolafgifter og gebyrer) til en intern statslig overfør-
selsindtægt (standardkonto 33) fra § 38.81.04.30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Mil-
jøministeriet.

Kommunernes andel overføres via bloktilskudsaktstykket.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.3.1.2 Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis
dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstem-
melse med lovgivningen på området.
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23.72. Naturforvaltning mv.

23.72.01. Naturforvaltning mv. (Anlægsbev.)
Formålet med naturforvaltningsbevillingen er at bevare og genoprette store og små natur-

områder, at forbedre levemulighederne for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet
- især med løvtræ og overvejende i bynære områder - samt at forbedre mulighederne for befolk-
ningens friluftsliv, jf. naturbeskyttelseslovens kapitel 1.

En væsentlig del af naturforvaltningsprojekterne gennemføres på Naturstyrelsens egne eller
erhvervede arealer som en integreret del af driften under § 23.71.02.10. Naturforvaltningsenheder,
driftsbudget.

Jf. LB nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse kan der ydes tilskud til private, kommuner
og organisationer til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, herunder tilskud til dækning af
erstatning for ulemper som følge af naturforvaltningsprojekter.

Der kan oppebæres indtægter vedrørende blandt andet arv, gaver og sponsorstøtte, der even-
tuelt ydes til Miljøministeriet til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, jf. § 56, stk. 2, LB
nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse. Der kan optages indtægter og tilskud til skovrejs-
ning, der tjener som vederlagsarealer, i forbindelse med ophævelse af fredskovspligt.

Naturforvaltningsudvalget forelægges principielle og større sager med henblik på rådgivning
omkring disse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.4 Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktspro-
grammet, der indgår i ansøgning om programændring fremsendt til
EU-Kommissionen under landdistriktsprogrammet, uden at afvente
EU-Kommissionens godkendelse af det ændrede program, men efter
aftale med Finansministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.8.2 I forbindelse med erhvervelse af ejendomme og arealer til naturfor-
valtningsformål medfølger lejlighedsvis fast ejendom, som ikke natur-
ligt indgår i naturforvaltningsprojektet, og som derfor efterfølgende
søges afhændet. Indtægterne i forbindelse med afhændelser opføres på
nærværende konto mod tilsvarende forøgelse af udgiftsbevillingen til
naturforvaltningsprojekter på forslag til lov om tillægsbevilling samt
ved bevillingsafregning. Tilsvarende gælder for indtægter i form af
EU-tilskud, andre tilskud og gaver mv. samt tilskud fra kommuner til
gennemførelse af projekter med anlægskarakter. Udgiftsbevillingen kan
forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller min-
dreindtægter ud over budgetterede indtægter.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 180,1 181,2 195,0 137,9 137,9 89,5 89,5
Indtægtsbevilling ......................................... 110,8 103,5 123,9 89,4 84,4 60,2 60,2

10. Statslig skovrejsning mv.
Udgift ................................................... 95,3 64,9 74,7 28,5 28,5 28,5 28,5
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 24,2 4,0 - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - -17,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 1,2 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 94,3 56,8 62,2 20,0 20,0 20,0 20,0
Indtægt ................................................ 33,5 50,5 55,5 21,9 21,9 21,9 21,9
21. Andre driftsindtægter .................... 13,2 46,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 7,6 4,4 4,4 4,4 4,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... - - 24,9 - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 17,3 - 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 5,5 - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... 3,1 4,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

15. Naturforvaltning, landdistrikts-
 programmet

Udgift ................................................... 6,1 20,4 57,0 51,0 51,0 51,0 51,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 6,1 20,4 57,0 51,0 51,0 51,0 51,0
Indtægt ................................................ 4,6 15,2 42,8 38,3 38,3 38,3 38,3
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 4,6 15,2 42,8 38,3 38,3 38,3 38,3

20. LIFE projekter
Udgift ................................................... 12,9 34,1 53,3 48,4 48,4 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 10,4 18,4 48,4 48,4 48,4 - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

BV 2.8.4 Jf. § 55 i LB nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse kan der af-
holdes udgifter til statslig erhvervelse af ejendomme i forbindelse med
gennemførelse af naturforvaltningsprojekter. Erhvervelser kan endvi-
dere ske ved magelæg og jordfordeling. Ved jordfordeling og magelæg
kan der indgå arealer og bygninger mv. fra enten tidligere erhvervede
ejendomme eller andre ejendomme, der administreres under Natursty-
relsen, hvorfor udgifterne til disse erhvervelser kan opføres som net-
toudgifter. Erhvervelserne sker, bortset fra jordfordeling, til priser, der
er godkendt af SKAT.

BV 2.3 Naturstyrelsen kan modtage gaver i form af tilskud til køb af ejendom
eller til den efterfølgende tilplantning, naturgenopretning, friluftstiltag
mv. mod, at der kan tinglyses forkøbsrettigheder til giver og/eller ser-
vitutter angående sikring af uforurenet grundvandsdannelse og andre
væsentlige natur- og miljøinteresser på ejendommen. I tilfælde af op-
løsning af foreningen Plant et Træ kan foreningens formue modtages
til indkøb og plantning af træer ved skovrejsning.
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  udgifter .......................................... - 6,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,1 - - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 2,4 9,5 4,9 - - - -
Indtægt ................................................ 17,5 9,0 25,6 29,2 24,2 - -
21. Andre driftsindtægter .................... 5,0 0,7 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 12,5 8,3 25,6 29,2 24,2 - -

35. Friluftsliv
Udgift ................................................... 51,7 41,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 41,7 33,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,3 0,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,0 1,3 - - - - -
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ 8,8 5,2 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Indtægt ................................................ 37,2 15,2 - - - - -
11. Salg af varer .................................. 1,2 0,4 - - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 35,5 14,3 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 0,0 - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. 0,4 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 0,5 - - - - -

70. Vand- og naturindsats mv.
Udgift ................................................... 14,1 20,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 13,5 19,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 1,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,5 - - - - - -
Indtægt ................................................ 18,1 13,5 - - - - -
11. Salg af varer .................................. - 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 2,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 4,3 - - - - -
52. Afhændelse af anlægsaktiver

  udenfor omkostningsreform .......... 18,1 7,2 - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 74,1

I alt .................................................................................................................................. 74,1
Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende naturforvaltningsprojekter.

10. Statslig skovrejsning mv.
Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af Natura 2000 di-

rektiverne samt til en øget statslig skovrejsning mv.
Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem, indtil det

nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020
foreligger i efteråret 2013.
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15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet
Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af Natura 2000 di-

rektiverne. Kontoen omfatter naturforvaltningsmidler, der indgår under EU's landdistriktsprogram.
Kontoen anvendes til nødvendige anlæg i tilknytning til projekter og pleje inden for Natura 2000
områderne og til nødvendige forundersøgelser i forbindelse med disse anlæg. Der kan ydes tilskud
(tilsagn) til lodsejere, kommuner og andre interessenter. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura
2000 planlægningen. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel
(nettobevillingen) til § 24.23.03.31. Naturforvaltning, idet landdistriktsprogrammet administreres
af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.31. Naturforvaltning.

Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem, indtil det
nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020
foreligger i efteråret 2013.

20. LIFE projekter
Kontoen vedrører naturforvaltningsprojekter med EU-medfinansiering fra LIFE-ordningen.

Kontoen er forhøjet med 48,4 mio. kr. årligt i hvert af årene 2013-2015. Af kontoen kan ydes
tilskud til kommuner til gennemførelse af EU-LIFE projekter.

35. Friluftsliv
Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til et forøget friluftsliv. Kontoen

anvendes til aktiviteter, der understøtter befolkningens muligheder for friluftsliv omfattende bedre
adgang og tilgængelighed, indhentning af viden om friluftsliv, uddannelse og information og
etablering af faciliteter.

Aktivitetsoversigt vedrørende § 23.72.01.10. og § 23 72.01.35.

Bemærkninger : Antal ha for skovrejsning kan variere betydeligt mellem årene afhængig af mulighederne for at erhverve
ejendomme med henblik på skovrejsning.

70. Vand- og naturindsats mv.
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm.
106) (Reservationsbev.)

2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017

Skovrejsning - antal ha 300 300 150 150 150 150 150

Friluftsliv - antal projekter 15 15 15 15 15 15 15

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 Tilskud til grønne partnerskaber afgives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud til grønne partnerskaber kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 59,1 13,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,0 - - - - -

10. Vand- og naturindsats
Udgift ................................................... 55,6 9,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 8,1 3,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 47,5 6,5 - - - - -

20. Grønne partnerskaber
Udgift ................................................... 3,5 3,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,5 3,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 14,1

I alt .................................................................................................................................. 14,1
Bemærkninger: Videreførslen er til brug for færdiggørelse af igangværende vand- og naturprojekter.

10. Vand- og naturindsats
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

20. Grønne partnerskaber
Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til flere grønne partnerskaber.

23.72.05. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.)
Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til nationalparkindsatsen. Som

følge af forsinket iværksættelse af nationalparker omdisponeres i alt 50,0 mio. kr. fra kontoen i
perioden 2010-2015.

I henhold til lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker etableres nationalparker i Danmark.
Bevillingen under nærværende konto omfatter statens tilskud til de af miljøministeren oprettede
nationalparkfonde.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 12,5 15,5 22,5 32,5 37,5 37,5 37,5
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,0 - - - - -

10. Nationalparkfond Thy
Udgift ................................................... 12,5 15,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 12,5 15,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 0,0 - - - - -

20. Nationalparkfond Mols Bjerge
Udgift ................................................... - - 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

30. Nationalparkfond Vadehavet
Udgift ................................................... - - 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

80. Reserve vedrørende nationalpar-
 ker

Udgift ................................................... - - - 10,0 15,0 15,0 15,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 10,0 15,0 15,0 15,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 34,0
I alt .................................................................................................................................. 34,0
Bemærkninger: Videreførslen er til brug for oprettelse og drift af i alt fem nationalparker.

10. Nationalparkfond Thy
Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Thy.

20. Nationalparkfond Mols Bjerge
Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Mols Bjerge.

30. Nationalparkfond Vadehavet
Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Vadehavet.

80. Reserve vedrørende nationalparker
Reserven vedrører midler til nationalparker. Midlerne kan udmøntes direkte på forslag til lov

om tillægsbevilling, efterhånden som nationalparkerne etableres.

23.72.07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)
Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af vandrammedi-

rektivet. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.
Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem, indtil det

nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020
foreligger i efteråret 2013.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - 87,9 118,2 134,3 134,3 134,3
Indtægtsbevilling ......................................... - - 38,4 22,1 31,0 31,0 31,0

30. Ophør med vandløbsvedligehold
Udgift ................................................... - - 9,9 40,2 56,3 56,3 56,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 9,9 40,2 56,3 56,3 56,3
Indtægt ................................................ - - 5,4 22,1 31,0 31,0 31,0
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - 5,4 22,1 31,0 31,0 31,0

40. Vandløbsrestaureringer
Udgift ................................................... - - 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 12,0 78,0 78,0 78,0 78,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 66,0 - - - -
Indtægt ................................................ - - 33,0 - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - 33,0 - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 130,9

I alt .................................................................................................................................. 130,9

30. Ophør med vandløbsvedligehold
Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til lodsejere som følge af nedsat dyrkningsværdi på

arealer som periodevis oversvømmes som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse. Kontoen kan
endvidere anvendes til tilsagn (tilskud) til kommuner til forundersøgelser vedrørende ændret
vandløbsvedligeholdelse. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Ved anvendelse af
standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.32. Op-
hør med vandløbsvedligehold, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fø-
devarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeris § 24.23.03.32. Ophør med vandløbsvedligehold. Som følge af forsinket igangsættelse
samt gradvis implementering omprioriteres i alt 131,6 mio. kr. fra kontoen i perioden 2011-2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse

af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for
eksempel bidrag fra private eller fonde.

BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-
holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.



§ 23.72.07.40. 81

40. Vandløbsrestaureringer
Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til forbedring af de fysiske forhold i de vandløb, der

er udpeget i vandplanerne. Kontoen indgår i 2012 og 2013 under fiskeriudviklingsprogrammet.
Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel i 2012 og 2013 (net-
tobevillingen) til § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv., idet fiskeriudviklingsprogrammet ad-
ministreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

23.72.08. Vådområder og ådale (Reservationsbev.)
Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af vandrammedi-

rektivet.
Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem, indtil det

nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020
foreligger i efteråret 2013.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 176,0 155,6 164,4 164,4 116,4 116,4 116,4
Indtægtsbevilling ......................................... 131,5 115,0 135,4 135,4 87,4 87,4 87,4

10. Vådområder
Udgift ................................................... 55,2 61,9 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 0,1 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 2,0 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 54,5 59,7 18,8 18,7 18,7 18,7 18,7
Indtægt ................................................ 40,9 44,8 14,1 14,0 14,0 14,0 14,0
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 40,9 44,8 14,1 14,0 14,0 14,0 14,0

11. Vådområdeindsats, projektjord
Udgift ................................................... 111,8 77,8 115,9 115,9 67,9 67,9 67,9
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 111,8 77,8 115,9 115,9 67,9 67,9 67,9
Indtægt ................................................ 83,9 58,2 103,7 103,7 55,7 55,7 55,7
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 83,9 58,2 103,7 103,7 55,7 55,7 55,7

12. Vådområdeindsats, projektjord,
 driftsudgifter

Udgift ................................................... 9,0 10,4 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 9,0 10,4 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse

af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for
eksempel bidrag fra private eller fonde.

BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til
henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtæg-
ter.
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Indtægt ................................................ 6,8 7,8 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 6,8 7,8 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

20. Ådale
Udgift ................................................... - 5,5 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 5,5 13,4 13,5 13,5 13,5 13,5
Indtægt ................................................ - 4,1 10,0 10,1 10,1 10,1 10,1
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 4,1 10,0 10,1 10,1 10,1 10,1

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 88,9

I alt .................................................................................................................................. 88,9

10. Vådområder
Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale vådområdeprojekter med

henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vand-
planer. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem
Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009. Det omfatter bl.a. eta-
blering af vandoplandsstyregrupper, der har ansvaret for projektsammensætningen i de respektive
vandoplande, og som udpeger projektansvarlige kommuner. Kommuner udpeges som projektan-
svarlige. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel af landdi-
striktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.34. Vådområder, idet landdistriktsprogrammet
administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til an-
mærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.23.03.34. Vådområder.

11. Vådområdeindsats, projektjord
På kontoen er budgetteret med køb og salg af projektjord. Kontoen indgår under landdi-

striktsprogrammet. Der skal etableres op til 10.000 ha vådområder og 3.000 ha ådale. Indsatsen
sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af
27. november 2009. Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb
af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus og efterfølgende
salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud. Ved anvendelse af standardkontiene
33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.21.05.36. Vådområdeindsats,
projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.21.05.36.
Vådområdeindsats, projektjord.

12. Vådområdeindsats, projektjord, driftsudgifter
På kontoen er budgetteret med driftsudgifter i forbindelse med køb og salg af projektjord, jf.

§ 23.72.08.11. Vådområdeindsats, projektjord. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.
Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til
§ 24.21.01.17. Projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødeva-
rer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
§ 24.21.01.17. Projektjord.
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20. Ådale
Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale ådalsprojekter med henblik

på specifikke reduktioner af udvaskningen af fosfor på baggrund af de statslige vandplaner.
Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43
overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.39. Ådale,
idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der
henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris §
24.23.03.39. Ådale.

23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)
Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af Natura 2000 di-

rektiverne.
Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem, indtil det

nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020
foreligger i efteråret 2013.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 3,6 5,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2
Indtægtsbevilling ......................................... 2,0 2,8 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4

10. Lodsejererstatninger
Udgift ................................................... - - 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2
Indtægt ................................................ - - 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4

20. Formidling af fortidsminder
Udgift ................................................... 3,6 5,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 3,6 5,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 2,0 2,8 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 2,0 2,8 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse

af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for
eksempel bidrag fra private eller fonde.

BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-
holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,5
I alt .................................................................................................................................. 2,5

10. Lodsejererstatninger
Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til private lodsejere og private forpagtere som kom-

pensation i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000 områder. Kontoen
indgår under landdistriktsprogrammet. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægnin-
gen. Desuden kan kontoens midler anvendes i forbindelse med anmeldeordningen knyttet til Na-
tura 2000 forpligtigelserne. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige
andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger, idet landdi-
striktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises
i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lods-
ejererstatninger.

20. Formidling af fortidsminder
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

23.72.10. Vandmiljøplan II/III, vådområder (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... -2,6 0,0 - - - - -

10. Tilskud til Vandmiljøplan II/III
 projekter

Udgift ................................................... -2,6 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -2,6 0,0 - - - - -

10. Tilskud til Vandmiljøplan II/III projekter
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

23.72.11. Statslige vådområder (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - 6,9 61,1 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 5,2 41,3 - - - -

10. Forundersøgelser og anlæg
Udgift ................................................... - 6,9 31,4 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 6,9 31,4 - - - -
Indtægt ................................................ - 5,2 23,6 - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 5,2 23,6 - - - -

20. Køb og salg af projektjord
Udgift ................................................... - - 17,1 - - - -
43. Interne statslige overførsels-
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  udgifter .......................................... - - 17,1 - - - -
Indtægt ................................................ - - 12,8 - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - 12,8 - - - -

30. Projektjord, driftsudgifter
Udgift ................................................... - - 12,6 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 6,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 6,6 - - - -
Indtægt ................................................ - - 4,9 - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - 4,9 - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 26,0

I alt .................................................................................................................................. 26,0

Den statslige vådområdeindsats er et led i regeringens indsats for mere natur og en aktiv
implementering af EU's vandrammedirektiv. Initiativet supplerer den kommunale vådområdeind-
sats 2010 - 2015, jf. § 23.72.08. Vådområder og ådale, primært ved store projekter, både øko-
nomisk og arealmæssigt. Indsatsen bidrager til omkostningseffektivt at efterleve krav i vandram-
medirektivet gennem reduktion af udledning af kvælstof til bestemte indre fjorde og farvande.
Midlerne under kontoen anvendes til Naturstyrelsens forberedelse og realisering af større våd-
områdeprojekter, herunder køb og salg af erstatningsjord. Der er afsat 98,7 mio. kr. i 2012 og
60,7 mio. kr. i 2013, hvoraf 2,5 mio. kr. anvendes til administration i 2012. Indsatsen medfinan-
sieres under EU's landdistriktsprogram og bidrager med en samlet kvælstofreduktion på 181
tons/år og vil skabe op til 1.600 hektar ny natur.

10. Forundersøgelser og anlæg
Kontoen anvendes til finansiering af vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduk-

tioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner. Ved anvendelse af
standardkonti 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettoudgiften) til
§ 24.23.03.29. Vådområder, statslig model, idet landdistriktsprogrammet administreres af Mini-
steriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

20. Køb og salg af projektjord
På kontoen er budgetteret med køb og salg af projektjord, herunder erstatningsjord. Ved an-

vendelse af standardkonti 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (netto-
udgiften) til § 24.21.05.37. Vådområdeindsats, statslig model, idet landdistriktsprogrammet ad-
ministreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

30. Projektjord, driftsudgifter
På kontoen er budgetteret med driftsudgifter i forbindelse med køb og salg af projektjord.

Ved anvendelse af standardkonti 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne
(nettoudgiften) til § 24.21.01.18. Vådområdeindsats, statslig model, idet landdistriktsprogrammet
administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
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23.73. Privat skovbrug mv.
Det er formålet inden for aktivitetsområdet at øge og forbedre skovarealet, herunder andelen

af løvskov, at fremme udnyttelsen af eksisterende skove herunder sikre gentilplantning efter
stormfald samt at sikre naturskovsarealer mm. gennem direkte tilskud.

23.73.10. Konsulentvirksomhed i skovbruget (Reservationsbev.)
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - -3,0 - - - - -

10. Tilskud til konsulentvirksomhed
 i skovbruget

Udgift ................................................... - -3,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -3,0 - - - - -

23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (Reservationsbev.)
Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til indsatsen for privat skovrejs-

ning mv. og opfyldelse af Natura 2000 direktiverne i skovene. Der ydes i henhold til skovloven
bl.a. tilskud til skovtilplantning og til sikring af skov i Natura 2000 områder.

Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem, indtil det
nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020
foreligger i efteråret 2013.

Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningen henvises til Natursty-
relsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 43,5 -178,6 124,6 107,9 107,9 97,9 114,6
Indtægtsbevilling ......................................... 17,7 -74,9 89,1 53,5 53,5 48,0 57,2

20. Tilskud til skovbrugsforanstalt-
 ninger

Udgift ................................................... 43,5 -180,0 72,6 55,9 55,9 55,9 72,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 11,1 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
45. Tilskud til erhverv ........................ 32,4 -190,7 62,0 45,3 45,3 45,3 62,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,1 - - - - - -
Indtægt ................................................ - 0,0 41,6 24,9 24,9 24,9 34,1
25. Finansielle indtægter .................... - 0,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 34,1 24,9 24,9 24,9 34,1

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-

holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
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35. Forbrug af videreførsel ................. - - 7,5 - - - -

25. Bæredygtig skovdrift
Udgift ................................................... - - 10,0 10,0 10,0 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 10,0 10,0 10,0 - -
Indtægt ................................................ - - 5,5 5,5 5,5 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 5,5 5,5 5,5 - -

30. Sikring af skov
Udgift ................................................... - 1,4 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - 1,4 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0
Indtægt ................................................ - - 42,0 23,1 23,1 23,1 23,1
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1
35. Forbrug af videreførsel ................. - - 18,9 - - - -

40. Refusion fra EU
Indtægt ................................................ 17,7 -75,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 17,7 -75,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 220,8

I alt .................................................................................................................................. 220,8

20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger
Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til indsatsen for privat skovrejs-

ning mv. Kontoen omfatter tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord og pleje af kulturerne
i en periode. Endvidere kan der af kontoen ydes tilskud til skovejere for at gennemføre foran-
staltninger til fordel for art. 12 arter i skov, jf. habitatdirektivet, til sikring af egekrat samt til
praksisnære forsøg vedrørende skovrejsning.

Som led i en intern omprioritering er kontoen på forslag til finansloven for 2013 er nettoud-
gifterne reduceret med 7,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 9,2 mio. kr. på indtægtssiden
| og 9,2 mio. kr. på udgiftssiden i 2014-2016, så den afspejler den korrekte medfinansieringsgrad
| fra landdistriktsprogrammet.

Aktivitetsoversigt

25. Bæredygtig skovdrift
Der er afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til tilskud til udarbejdelse af naturplaner

for skove, til konvertering af nåletræsskove til skove med naturligt hjemmehørende arter og til
naturvenlig skovdrift, herunder udlæg til urørt skov.

Som led i en intern omprioritering er kontoen på forslag til finansloven for 2013 forhøjet
med 4,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.

Skovrejsning 2014 2015 2016 2017

Tilsagn mio. kr............................................. 50,5 50,5 50,5 58,0
Antal modtagere........................................... 225 225 225 250
Tilsagn pr modtager (1.000 kr.) .................. 224 224 224 224
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30. Sikring af skov
Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af Natura 2000 di-

rektiverne i skovene. Kontoen omfatter kompensation til skovejere, der indgår aftaler om sikring
af skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000 planer for det pågældende område. Kontoen
kan også dække tab vedrørende afgørelser efter skovlovens §§ 17 og 19-21.

Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem, indtil det
nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020
foreligger i efteråret 2013.

Aktivitetsoversigt

40. Refusion fra EU
Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

23.73.13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (Reservationsbev.)
I henhold til lov om stormflod og stormfald, lov nr. 349 af 17. maj 2000 med senere æn-

dringer kan Stormrådet yde tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarea-
ler, der er ramt af stormfald. Endvidere kan Stormrådet beslutte at dække omkostninger til lagring
mv. af stormfældet træ fra statens skove.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 196,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 -24,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

10. Tilskud til genplantning mv.
Udgift ................................................... 0,0 -24,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 -26,3 - - - - -

20. Refusion fra stormflods- og
 stormfaldspuljen

Udgift ................................................... 0,0 221,5 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ....... - 221,6 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 -0,1 - - - - -

Natura 2000 beskyttelse 2014 2015 2016 2017

Tilsagn mio. kr............................................. 42,0 42,0 42,0 42,0
Antal modtagere........................................... 600 600 600 600
Tilsagn pr modtager (1.000 kr.) .................. 70 70 70 70

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til hen-

holdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5 Overførsler fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifter

til administration af ordningen samt udgifter til lagring af træ overføres
til konto § 23.71.01. Naturstyrelsen og til konto § 23.71.02. Naturfor-
valtningsenheder.
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Indtægt ................................................ 0,0 -24,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,0 -24,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

10. Tilskud til genplantning mv.
Kontoen vedrører tilsagn vedr. stormfald.

20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen
På kontoen optages bidrag fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifterne til

tilskud, administration og lagring mv. af træ fra statens skove.
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| Den Danske Naturfond

| 23.81. Den Danske Naturfond
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
| Den Danske Naturfond er et uafhængigt organ inden for den offentlige forvaltning. Fonden
| skal gennemføre større natur- og miljøprojekter. Fondens hovedaktivitet vil omfatte opkøb og
| udtagning af landbrugsjorder med henblik på at etablere nye naturarealer. Fondens aktiviteter skal
| forbedre levestederne for truede arter, reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet og
| samtidig bidrage til, at der udledes færre drivhusgasser. Fondens aktiviteter vil bidrage til, at
| Danmark kan opfylde internationale forpligtelser og målsætninger over de kommende år. Der-
| udover vil det være et selvstændigt formål for fonden at styrke den folkelige forankring af ar-
| bejdet med naturbeskyttelse.
| Der forventes etableret et lovgrundlag for Den Danske Naturfond medio 2014.

| 23.81.01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (Reservationsbev.)
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
| Fonden ledes af en uafhængig bestyrelse. Den Danske Naturfonds sekretariat betjener fondens
| bestyrelse og varetager den daglige drift af fonden. 

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 9,0 10,0 15,0 15,0

10. Sekretariat
Udgift ................................................... - - - 9,0 10,0 15,0 15,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 9,0 10,0 15,0 15,0

| 10. Sekretariat
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
| På kontoen afholdes udgifter til Den Danske Naturfonds sekretariat. Som led i Aftale om fi-
| nansloven for 2014 er der afsat 9,0 mio. kr. i 2014, 10,0 mio. kr. i 2015 og 15,0 mio. kr. i
| 2016-2017.

| 23.81.02. Den Danske Naturfond (Reservationsbev.)

| Særlige bevillingsbestemmelser

| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.10.2.| Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af
| bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder bidrag fra pri-
| vate eller fonde, samt statslige, regionale og kommunale bidragsydere.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 75,0 75,0 75,0
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - 36,4 38,6 38,6

10. Projektudgifter mv.
Udgift ................................................... - - - - 75,0 75,0 75,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - 75,0 75,0 75,0
Indtægt ................................................ - - - - 36,4 38,6 38,6
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - 36,4 38,6 38,6

| 10. Projektudgifter mv.
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
| På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Den Danske Naturfonds anlægsaktiviteter, her-
| under erhvervelse af arealer og etablering af naturområder på disse. Desuden kan der afholdes
| udgifter i mindre omfang til undersøgelser mv. i tilknytning til fondens natur- og miljøprojekter.
| Som led i Aftale om finansloven for 2014 afsættes 75,0 mio. kr. årligt i 2015-2017 til fon-
| dens projekter. Der forventes indtægter fra private donationer på 36,4 mio. kr. i 2015 og 38,6
| mio. kr. årligt i 2016-2017.



92 § 23.9.

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata

Særlige bevillingsbestemmelser

23.91.01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 105) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 118,4 114,7 117,5 176,0 171,5 165,6 163,3

Forbrug af reserveret bevilling ................... -2,2 6,1 2,3  - - - -
Indtægt ......................................................... 159,1 158,4 157,3 92,9 95,6 96,8 95,5
Udgift ........................................................... 268,7 277,5 283,4 268,9 267,1 262,4 258,8

Årets resultat ............................................... 6,7 1,7 -6,3  - - - -

10. Driftsbudget (tekstanm. 105)
Udgift .................................................... 248,7 254,9 252,9 246,0 244,3 239,7 236,2
Indtægt .................................................. 143,9 141,1 139,1 86,5 89,2 90,4 89,1

20. Miljøministeriets koncern it
Udgift .................................................... 20,0 22,6 30,5 22,9 22,8 22,7 22,6
Indtægt .................................................. 15,2 17,4 18,2 6,4 6,4 6,4 6,4

Bemærkninger: Interne statslige overførsler: Der overføres 2,1 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration vedrørende
administrative ydelser. Med aftalen om fri adgang til grunddata, som trådte i kraft 1. januar 2013, er en stor del af sty-
relsens indtægter fra 2014 konverteret til bevilling. 

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 7,3
Bemærkninger: I 2010 fik Geodatastyrelsen (tidligere Kort- og Matrikelstyrelsen ) overført en bevilling på 11,9 mio. kr.
vedrørende overtagelsen af myndighedsansvaret på det matrikulære område fra København og Frederiksberg kommuner.
Heraf er 4,1 mio. kr. reserveret til de overtagne personaleomkostninger i perioden 2013-2014. Hertil kommer yderligere
reservation i 2012 på 3,2 mio. kr. til digitalisering af matrikulære arkiver, som forventes forbrugt i 2013. 

Bemærkninger: Det forventes, at der i løbet af 2013 er afløb på reservationerne på 5,0 mio. kr. Primo 2014 forventes
der kun fortsatte reservationer til dækning af de overtagne personaleomkostninger efter overtagelsen af myndighedsan-
svaret på det matrikulære område fra København og Frederiksberg kommuner. 

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. De-
partementet, § 23.91.01. Geodatastyrelsen og § 23.91.03. Danmarks Mil-
jøportal.

Den samlede reservation på 7,3 mio. kr. fordeler sig således:
Underkonto Beholdning

primo 2013
Forventet udgiftsafløb af reservationer

2013 2014 2015 2016 2017

10. Driftsbudget 7,3 5,0 1,8 0,5  - -
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3. Hovedformål og lovgrundlag
Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infra-

struktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel- og landin-
spektørvæsen. Styrelsen arbejder gennem samordning, rådgivning og den konkrete opgavevare-
tagelse for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk information.
Styrelsen sikrer desuden gennem samarbejdet med Forsvaret, at der er sammenhæng og synergi
mellem den civile og militære anvendelse af geodata. Styrelsen har endvidere ansvaret for Mil-
jøministeriets fælles it-systemer og koordineringen af ministeriets digitaliseringsstrategi.

Geodatastyrelsen arbejder for, at geodata giver størst mulig nytte for samfundet. Det er sty-
relsens vision, at geodata udnyttes koordineret af den offentlige sektor, skaber sammenhæng i
digitaliseringen og højner kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen til gavn for borgere og
virksomheder.

Geodatastyrelsens opgaver er fastlagt ved lov nr. 1392 af 23. december 2012 om ændring af
lov om Kort- og Matrikelstyrelsen, jf. BEK nr. 890 af 28. august 2012, LB nr. 131 af 28. januar
2010, LB nr. 494 af 12. juni 2003 om udstykning og anden registrering i matriklen med senere
ændringer samt LB nr. 400 af 3. maj 2012 om landinspektør-virksomhed. Med BEK nr. 1430 af
23. december 2012 om fri anvendelse af data, er visse data pr. 1. januar 2013 stillet frit til rå-
dighed for offentlige myndigheder, virksomheder og personer.

Geodatastyrelsen har ansvaret for opbygning af en infrastruktur for geografisk information i
Danmark. Lov nr. 1331 af 19. december 2008 om infrastruktur for geografisk information im-
plementerer direktivet om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Europa
(INSPIRE). Geodatastyrelsen er statens repræsentant i FOTdanmark, der er et samarbejde mellem
staten og kommunerne om etablering og drift af et fælles offentligt geografisk administrations-
grundlag.

Yderligere oplysninger om Geodatastyrelsen findes på styrelsens hjemmeside www.gst.dk.

Virksomhedsstruktur

23.91.01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 105), CVR-nr. 62965916.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.4.3 Der kan af kontoen afholdes udgifter til erstatning for tab i forbindelse
med ændring af den matrikulære registrering af offentlige veje i Søn-
derjylland.

BV 2.2.10 Der kan inden for bevillingen indgås flerårige aftaler med eksterne
producenter og brugere om leje, køb og salg af kort- og geodataydelser.

BV 2.2.10 Geodatastyrelsen kan inden for bevillingen afholde udgifter til det
flerårige, forpligtende samarbejde i FOTdanmark, der skal etablere og
drive det fællesoffentlige geografiske administrationsgrundlag.
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: Opgave 2 Infrastruktur f. geografisk information indgår fra 2013 primært under opgave 3 Geografiske
informationer. 

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 159,1 158,4 157,3 92,9 95,6 96,8 95,5
6. Øvrige indtægter .................................... 159,1 158,4 157,3 92,9 95,6 96,8 95,5
Bemærkninger: Med aftalen om fri anvendelse af data, som trådte i kraft 1. januar 2013, stilles en stor del af styrelsens
geodata frit til rådighed. Dette påvirker størrelsen af de forventede indtægter. 

Opgaver Mål

Digitalisering af den offent-
lige opgavevaretagelse

Geodatastyrelsen vil arbejde for, at Miljøministeriet fortsat ef-
fektiviseres gennem digitalisering af arbejdsgange og anven-
delse af brugerorienterede digitale løsninger overfor borgere,
virksomheder og myndigheder.

Geografiske informationer Geodatastyrelsen vil videreudvikle den fælles infrastruktur for
geografisk information med det mål, at offentlige geodata til-
vejebringes og vedligeholdes effektivt, er lette at tilgå og få
overblik over samt genbruges i både den offentlige og private
sektor. Herudover vil Geodatastyrelsen understøtte Grønland
og Færøerne i at skabe tidssvarende infrastrukturer for geogra-
fisk information.

Anvendelse Geodatastyrelsen vil samarbejde med offentlige myndigheder
om brug af geodata som en integreret del af grundlaget for de-
res opgavevaretagelse. Geodatastyrelsen vil sikre borgere og
virksomheder en enklere adgang til geodata. Geodatastyrelsen
vil understøtte forretningsudvikling og effektivitet i den private
sektor på baggrund af geodata.

Ministerbetjening Geodatastyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at
gennemføre politiske beslutninger inden for styrelsens arbejds-
område. Det er Geodatastyrelsens mål at levere rettidig og ef-
fektiv ministerbetjening af høj kvalitet.

Mio. kr.
R

2011
R

2012
B

2013
F

2014
BO1
2015

BO2
2016

BO3
2017

Udgift i alt ............................................. 268,7 277,5 283,4 268,9 267,1 262,4 258,8

 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration............................... 78,6 77,7 79,4 75,3 74,8 73,5 72,5

 1. Digitalisering af den offentlige opga-
vevaretagelse ..................................... 25,8 33,3 28,3 26,9 26,7 26,2 25,9

 2. Infrastruktur f. geografisk information 30,6 38,9
 3. Geografiske informationer ................ 90,4 83,3 127,5 121,0 120,2 118,1 116,4
 4. Anvendelse ....................................... 40,8 38,9 42,5 40,3 40,1 39,4 38,8
 5. Ministerbetjening ............................... 2,5 5,6 5,7 5,4 5,3 5,2 5,2
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Budgetteringsforudsætninger
Der er indarbejdet et løft til dækning af udgifter til aktiviteter i grunddataprogrammet. Her-

under fri adgang af geodata samt omlægning af hidtidig betaling fra ministerier og regioner til
KMS-statsaftale. Det samlede løft udgør 62,1 mio. kr. i 2014, 64,5 mio. kr. i 2015, 60,9 mio. kr.
i 2016 og 60,9 mio. kr. i 2017 og frem. Heraf udgør fri adgang til data 20,4 mio. kr. i 2014 og
frem. Som en konsekvens af aftalen om fri anvendelse af data vil styrelsen arbejde på en ny model
for opgørelsen af styrelsens brugerbetalingsandele på de resterende indtægter fra salg af data,
søkort, matrikulære måleoplysninger og gebyrer samt timebaserede ydelser.

Geodatastyrelsen indgår fortsat en særskilt aftale med Forsvaret om de militære behov for
geografiske informationer.

Geodatastyrelsen kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra udlandet. Geodatastyrel-
sen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel af driftsom-
kostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor formålet under-
støtter Geodatastyrelsens opgavevaretagelse, for eksempel i forbindelse med udbud af grænse-
overskridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og geodataområdet.

8. Personale

 R R B F BO1 BO2 BO3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 300 293 277  276 274 274 274
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 151,8 154,4 150,7  153,6 152,6 152,3 152,3

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 12,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 22,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 34,7 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 38,6 31,8 33,0 29,5 44,3 50,1 50,7
+ anskaffelser .............................................. 4,4 -64,0 10,0 15,0 10,0 10,0 10,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,7 1,2 9,0 10,0 7,0 2,0 -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,1 -0,1 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 11,8 -56,2 9,1 10,2 11,2 11,4 11,4
Samlet gæld ultimo ..................................... 31,8 25,3 42,9 44,3 50,1 50,7 49,3

Låneramme .................................................. - - 63,9 62,4 62,4 62,4 62,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 67,1 71,0 80,3 81,3 79,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Driftsbudget (tekstanm. 105)
Kontoen omhandler Geodatastyrelsens ansvar for infrastruktur for geografisk information,

opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel- og landinspektørvæsen. Styrelsen arbejder gen-
nem samordning, rådgivning og den konkrete opgavevaretagelse for at sikre en sammenhængende
tværoffentlig infrastruktur for geografisk information.
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20. Miljøministeriets koncern it
Kontoen omfatter de koncernfælles it-opgaver, som er overført fra Miljøministeriets tidligere

administrative fællesskab, Center for Koncernforvaltning. Hovedparten af de overførte opgaver
er overført til det fællesstatslige servicecenter Statens IT pr. 1. januar 2010.

23.91.02. Udstykningsafgift
Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.
På kontoen oppebæres indtægter i henhold til LB nr. 42 af 22. januar 1998 om afgift ved

udstykning mv. Det forventes, at der i 2014 vil være ca. 4.400 afgiftspligtige nye ejendomme til
registrering i matriklen, hvilket er et nedjusteret niveau på baggrund af aktiviteten i 2012.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 30,9 26,6 31,0 22,0 24,0 26,0 30,0

10. Udstykningsafgift, L 42 1998
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 30,9 26,6 31,0 22,0 24,0 26,0 30,0
30. Skatter og afgifter .......................... 30,9 26,6 31,0 22,0 24,0 26,0 30,0

23.91.03. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 18,8 19,1 19,1 19,2 18,6 18,3 17,9

Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,3 0,2 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 16,8 23,3 22,4 22,8 22,3 21,8 21,5
Udgift ........................................................... 35,9 43,8 41,5 42,0 40,9 40,1 39,4

Årets resultat ............................................... 0,1 -1,2 -  - - - -

10. Driftsbudget
Udgift .................................................... 35,7 43,6 41,3 42,0 40,9 40,1 39,4
Indtægt .................................................. 16,6 23,1 22,2 22,8 22,3 21,8 21,5

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 0,2 0,2 0,2 - - - -
Indtægt .................................................. 0,2 0,2 0,2 - - - -

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,2
Bemærkninger: Det reserverede beløb vedrører projekter og forventes afviklet i 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem KL på vegne af kommunerne,

Danske Regioner på vegne af regionerne og Miljøministeriet om miljødata og digital forvaltning
på miljøområdet. Det overordnede formål er at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning
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og sikre et fælles, lettilgængeligt, ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme
effektive digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden.

På Danmarks Miljøportal samles jorddata, vanddata, naturdata og arealdata. Portalen udbyg-
ges i de kommende år.

Danmarks Miljøportal ledes af en bestyrelse, som er udpeget af Miljøministeriet (formand),
KL og Danske Regioner. Den generelle fordelingsnøgle for stemmer og finansiering i partner-
skabet er Miljøministeriet med 45 pct., KL på vegne af kommunerne med 45 pct. og Danske
Regioner på vegne af regionerne med 10 pct.

Partnerskabet har indgået en samarbejdsaftale med virkning fra den 1. januar 2007 samt en
allonge med virkning fra den 1. januar 2009. I forlængelse heraf er der indgået en dataansvar-
saftale.

Yderligere oplysninger kan findes på www.miljoeportal.dk.

Virksomhedsstruktur

23.91.03. Danmarks Miljøportal, CVR-nr. 29776938.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.1 Danmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informa-
tionsaktiviteter, afholdelse af konferencer mv. modtage sponsorstøtte,
gaver og lignende.

BV 2.6.9 Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.

Opgaver Mål

Miljødata Danmarks Miljøportals overordnede mål er at formidle miljødata
til professionelle brugere og offentligheden.
Danmarks Miljøportal skal være den fælles indgang for data på
de nævnte områder med afsæt i fællesoffentlige løsninger.

Digital forvaltning Danmarks Miljøportal skal understøtte yderligere digital forvalt-
ning på miljøområdet gennem effektive og sikre elektroniske
samarbejdsmuligheder.

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Udgift i alt ................................................ 35,9 43,8 41,5 42,0 40,9 40,1 39,4

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................ 4,6 4,8 4,5 4,6 4,5 4,4 4,3

1. Miljødata ............................................. 7,3 9,6 9,1 9,2 9,0 8,8 8,6
2. Digital forvaltning .............................. 24,0 29,4 27,9 28,2 27,4 26,9 26,5
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7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 16,8 23,3 22,4 22,8 22,3 21,8 21,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,2 0,2 0,2 - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 16,6 23,1 22,2 22,8 22,3 21,8 21,5
Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører primært overførsler fra regioner og kommuner til drift af Danmarks Miljøportal.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 11 9 10  10 10 10 10
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 5,2 5,4 6,4  6,2 6,1 6,0 5,9

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 5,2 5,4 6,4  6,2 6,1 6,0 5,9

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,4 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 18,9 21,7 34,3 43,2 34,6 25,1 16,3
+ anskaffelser .............................................. 4,8 20,0 9,0 2,9 2,6 2,9 2,9
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 6,7 -1,8 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,1 4,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 8,7 3,1 9,4 11,5 12,1 11,7 9,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 21,7 32,3 33,9 34,6 25,1 16,3 9,9

Låneramme .................................................. - - 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 74,5 76,0 55,2 35,8 21,8
Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Driftsbudget
Der afholdes udgifter til formidling af miljødata og forbedret digital forvaltning på miljø-

området. Indtægter omfatter primært bidrag fra KL og Danske Regioner.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
De tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører projekt DIADEM (Digital adgang til oplysninger

ved ejendomshandel) under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen giver miljømi-

nisteren beføjelse til at refundere kommunernes udgifter til strandsanering vedrørende olie- og
kemikalieforurening af kysten, herunder udgifter til refusion af affaldsafgifter i forbindelse med
bortskaffelse af olie- og kemikalieforurenet sand. Udgifterne hertil finansieres inden for den
gældende bevillingsramme op til et beløb på 2,0 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter herudover
kan direkte optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er senest ændret på forslaget til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 4.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998, og har til formål at sikre bevil-

lingsmæssig dækning for en eventuel hel eller delvis indfrielse af den danske stats garantifor-
pligtigelse overfor Den Nordiske Investeringsbank i forbindelse med miljøinvesteringer i Nordens
nærområder, jf. akt. 143 af 22. januar 1997.

Eventuelle udgifter til indfrielse af garantien kan afholdes direkte på de årlige forslag til lov
om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 5.
Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 50, giver miljømini-

steren beføjelse til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og
transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde de fornødne udgifter, også ud over
de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer. Tekstanmærkningen begrundes med
hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld.

 Tekstanmærkningen er senest ændret på forslaget til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 6.
Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 51, er opført som følge

af Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Forordningen, der blandt
andet gennemfører Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transporter af farligt
affald og dets bortskaffelse, forpligter afsenderstaten til i nærmere angivne tilfælde at tage affald
tilbage. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Danmark som afsenderstat kan afholde even-
tuelle udgifter i de situationer, hvor udgiften ikke kan afholdes af de involverede parter (anmelder
og modtager).

Tekstanmærkningen er først optaget på finansloven for 1995. Der henvises i øvrigt til akt.
267 af 15. maj 1996.

Tekstanmærkningen er senest ændret på forslaget til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 7.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2008. Naturstyrelsen lejer ca. 520 som-

merhusgrunde ud til lejere, der ejer sommerhuset på grunden. Den udlejning påbegyndtes i
1920'erne i klitterne langs den jyske vestkyst. Hensigten er, at ejerne af sommerhusgrundene også
bør eje de grunde, hvorpå deres sommerhuse er placeret. Dertil kommer, at lejerne har givet ud-
tryk for et ønske om at eje grundene. Miljøministeren vil derfor tilbyde lejerne, at de kan købe
den grund, deres sommerhus ligger på. Et salg forudsætter udstykning. Der er 232 grunde, der



100 § 23.

kan udstykkes og sælges til lejerne. Salget vil blive et tilbud til lejerne. Lejemålene vil også kunne
fortsættes.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen har først og

fremmest til formål at give hjemmel til, at Miljøministeriet kan modtage midler fra oliebranchen
til medfinansiering af tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter
udslip fra villaolietanke. Tekstanmærkningen har desuden til formål at give hjemmel til, at Mil-
jøministeriet fremadrettet vil kunne modtage midler fra brancheorganisationer og andre private
institutioner til lignende formål.

Ad tekstanmærkning nr. 104.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede
konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011, hvor anven-
delsesområdet blev udvidet til også at omfatte § 23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolie-
tanke.

Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til

civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som
ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes.
En række af de omfattede medarbejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til hen-
holdsvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for
Koncernforvaltning.

De medarbejdere, der i 2005 blev overført Center for Koncernforvaltning, er ved nedlæg-
gelsen af centeret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen).
Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01.
Naturstyrelsen flyttes medarbejdere, tidligere overført fra Forsvarsministeriet, til Miljøstyrelsen
og Naturstyrelsen. For at ansættelsesvilkårene for de pågældende ikke forringes, tilføjes Miljø-
styrelsen og Naturstyrelsen til tekstanmærkning 105.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen præciserer reg-

lerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation
fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af administrationen.

Som følge af oprettelsen af en tilskudsordning til kommunerne vedrørende støtte til vurdering
af behovet for beskyttelsesnære boringsområder tilføjes på ændringsforslaget til finanslov for
2012 § 23.72.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder til tekstan-
mærkning 106.

For at kunne oprette en tilskudsordning til bl.a. lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der
understøtter oplysning om og formidling af viden om grøn omstilling mv. samt etablering af et
bedre vidensgrundlag tilføjes på ændringsforslaget til finanslov for 2013 § 23.23.11. Miljømær-
keordninger, formidling mv. til tekstanmærkning 106. 

| Som følge af oprettelsen af en tilskudsordning til initiativer vedrørende regeringens ressour-
| cestrategi tilføjes § 23.23.12. Ressourcestrategi til tekstanmærkning 106.
| Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2014.
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Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2005. Der henvises til akt. 102 af 31. marts

2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for ydelse af statsgaranti for lån under den om-
handlende konto, herunder krav og dokumentation for de boligejere, der ønsker at bruge låne-
ordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 108.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2012.
Tekstanmærkningen er ny på § 23 og er overført fra § 29 ved kongelig resolution af 3. ok-

tober 2011. Bortset fra justeringer i kontohenvisning er tekstanmærkningen uændret.
Tekstanmærkningen har til formål at skabe hjemmel for miljøministeren til at meddele tilsagn

om tilskud til og fastsætte kriterier for tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsom-
rådet.

Ad tekstanmærkning nr. 110.
Tekstanmærkningen er oprettet på forslaget til finansloven for 2013. Tekstanmærkningen

præciserer, at nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i lov nr. 101 af 19.
januar 2012 om revisionen af statens regnskaber mm., jf. § 2, stk. 1, nr. 1, og at nationalpark-
fondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder, og
nettoudgiften udlignes ved intern statslig overførsel fra § 23.72.05. Nationalparker. Tekstan-
mærkningen erstattes af materiel lovgivning ved først givne lejlighed.
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