KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 996922766
Foretaksnavn: Bymiljøetaten
Navn: Cecilie Hirsch
Kontonummer: 13150103376
Adresse: Karvesvingen 3
Postnr.: 0579 Oslo
Telefon: 23482030
Mobiltelefon: 90748887
E‐post: cecilie.hirsch@bym.oslo.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

SØKNAD

REFERANSENR.: 18SE8CE7

Ombruk materialer
Type tiltak: Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
Hva skal prosjekteres?
Oslo kommune, gjennom Bymiljøetaten, ønsker å se på hvordan vi i større grad kan legge til rette for
gjenbruk og ombruk av materialer, masser og stein. Dette vil vi gjøre gjennom en kartlegging av hvilke
materialer det er potensiale for å gjenbruke i kommunens og virksomheter, og hvordan dette kan gjøres, i
samarbeid med ulike aktører i byen.
Beskriv hvorfor dette tiltaket er et utslippsreduserende tiltak kommunen ønsker å arbeide videre med:
En slik kartlegging vil kunne føre til reduksjon i utslipp ved at det ikke kjøpes inn nye materialer, besparing
både ved produksjon og transport av ulike materialer.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Søknaden er forankret i Oslos Klima‐ og energistrategi, samt i ny anskaffelsesstrategi fra 2017.

Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Arbeidet vil startes i juni‐august 2018, og vil fortsette til mars 2019. Resultatene vil kunne deles i 2019, da
Oslo er Europeisk miljøhovedstad.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Bymiljøetaten vil være ansvarlig for en koordinering av prosjektet, men flere etater vil trekkes inn,
inkludert Plan og Bygningsetaten, Eiendoms og Byfornyelsesetaten, Byantikvaren og Renovasjonsetaten.
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Tiltaket har ingen støtte per i dag.
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Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Kartlegging

200 000

Prosjekledelse

100 000

Total sum

300 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

300 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

150 000
150 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Nei

Utdyping finansiering
Er noe av finansieringen annet enn kommunale midler eller klimasats‐midler? Får eller har tiltaket
mottatt eksterne midler av noe slag? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om eksterne midler, men ikke fått svar enda? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg
Ingen vedlegg
Merknad:
Ingen merknad
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[sign] Cecilie Hirsch for Bymiljøetaten
Levert 16.02.2018
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