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Svar på henvendelse om indeksregulering av belønningsmidler for 2016 
og 2017 

Vi viser til brev av 13.12.17 om indeksregulering av belønningsmidlene i bymiljøavtalen for 

Trondheim. 

Som det framgår av brevet, er det i bymiljøavtalen for Trondheim lagt til grunn et statlig 

bidrag fra belønningsmidler på 170 mill. kr i 2016 og 1190 mill. kr i 2017-2023. Beløpene i 

kap. 6 av avtalen er oppgitt i 2016-kr og skal indeksreguleres. De statlige forpliktelsene i 

avtalen utgjør i gjennomsnitt 170 mill. kr per år før prisjustering. Staten har imidlertid ikke 

forpliktet seg til et fast årlig beløp med unntak av det første året i avtaleperioden.  

I 2016 fikk Trondheim utbetalt 170 mill. kr i belønningsmidler over kap. 1330, post 61 i tråd 

med forpliktelsene i bymiljøavtalen. I statsbudsjettet for 2017 ble det opprettet en ny post 64 

på samme kapittel for belønningsmidler til byområder som har inngått bymiljøavtale, jf. Prop. 

1 S (2016-2017). Hensikten var å skille mellom belønningsmidler som utbetales gjennom 

hhv. belønningsordningen og bymiljøavtaler/byvekstavtaler. I 2017 ble det bevilget 211 mill. 

kr over denne posten til Trondheim. I budsjettet for 2018 er det bevilget 170 mill. kr. I de tre 

første årene av bymiljøavtalens avtaleperiode er det dermed bevilget 551 mill. kr i 

belønningsmidler til Trondheim. Samlet sett er dette et høyere beløp enn det 

gjennomsnittlige årlige beløpet som følger av avtalen, også når vi tar høyde for prisvekst.  

I Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 er det lagt til grunn et årlig 

gjennomsnitt på om lag 1470 mill. 2018-kr i belønningsmidler til alle de ni største 

byområdene over postene 61 og 64. I 2018 er det bevilget 731,5 mill. kr over post 61 

(belønningsordningen) og 750 mill. kr over post 64 (belønningsmidler til 

bymiljøavtaler/byvekstavtaler). Av dette er 517 mill. kr ufordelt, og kan brukes både til nye 
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Side 2 
 

belønningsavtaler samt til nye og reforhandlede byvekstavtaler. Departementet legger opp til 

at bymiljøavtalen for Trondheim vil bli reforhandlet til en byvekstavtale i 2018, og at nivået på 

belønningsmidlene da vil bli vurdert på nytt.   
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