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Statsbudsjettet 2021 - supplerende tildelingsbrev nr. 4 - testsenter på
Fiskebøl
Samferdselsdepartementet viser til tildelingsbrev til statsbudsjettet 2021 av 22. desember
2020. Dette brevet supplerer tildelingsbrevet og gjelder prosjektet for testfasiliteter på
Fiskebøl.
Vi viser til overlevering av tilpasset konseptvalgutredning av testfasiliteter på Fiskebøl datert
1. september 2020. I tildelingsbrevet for 2021 opplyste vi at det ville komme en egen
bestilling om å igangsette et forprosjekt.
Samferdselsdepartementet ber Kystverket om å gå videre med planlegging av et senter for
testing, øving og teknologiutvikling for bekjempelse av akutt forurensning. Senteret skal
inneholde et innendørs klimaregulert basseng, utendørs molobasseng, tilrettelegging for
feltforsøk og fasiliteter for dispergering/brenning, tilsvarende konseptet kalt "nedskalert 3b" i
konseptvalgutredningen. Kystverket skal sikre at ressursene brukes effektivt og prosjektet
skal gjennom Kystverkets videre planlegging bli gjenstand for optimalisering.
Samferdselsdepartementet ber om at Kystverket innen 1. november 2021 utarbeider og
leverer en nærmere beskrivelse av prosjektet med spesifisert kostnadsanslag og plan for
gjennomføring. Kystverket må vurdere hvordan anbefalinger for forprosjektfasen, jf. avsnitt
10.2, 10.3 og 10.4 i konseptvalgutredningen, følges opp. Kystverket skal også vurdere hvor
usikre kostnadene er og hvordan prosjektet skal styres for å ha kontroll på kostnadene. De
budsjettmessige konsekvensene av rapporten må håndteres i budsjettprosessen for 2023,
og vi kommer tilbake til det.
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Det er satt av 25 mill. kroner til videre planlegging av testfasiliteter for oljevernteknologi i
2021 som skal benyttes til formålet og som departementet tar sikte på å foreslå omdisponert
til Kystverket i forbindelse med nysalderingen høsten 2021. Midler for 2022 kommer vi tilbake
til i statsbudsjettet for 2022.
Med hilsen

Anita Christoffersen (e.f.)
avdelingsdirektør
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seniorrådgiver
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