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Tildeling av tilskudd - Gjennomføring av klimanøytral Bydel
Nord
Det vises til deres søknad om tilskudd av 12.02.2018 med referansenummer 18S8983F. Det er søkt
om et tilskudd på kr 350 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 350 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Gjennomføring av klimanøytral Bydel
Nord".
Beskrivelse av tiltaket:
"Lillehammer kommune (LK) har gjennom kommunedelplan for miljø (2016-2025) satt seg et mål
om å bli Norges første nullutslipps-by. Som en oppfølging av dette jobbet LK i 2017 med
mulighetsstudiet «Bydel Nord, klimanøytral byutvikling» (tidligere klimasatsprosjekt). Formålet
med studiet var å finne ut om det er mulig å utvikle en klimanøytral bydel i Lillehammer.
Ifølge forrige klimasats-søknad skulle mulighetsstudiet danne grunnlaget for en områderegulering i
Bydel Nord. Bydelen er avsatt som transformasjonsområde i kommuneplanens arealdel og tiltenkt
et spesielt klimafokus. Vi ønsker nå å utarbeide en reguleringsplan med bakgrunn i
mulighetsstudiet, et nødvendig steg for å sette tilegnet kunnskap ut i live. Samtidig ønsker vi å få
til gunstige avtaler og ordninger for utbyggere som blir underlagt krevende krav til klima og miljø
gjennom reguleringsplanen. Prosjektet er slik sett todelt.
Del 1: Reguleringsplan
Reguleringsplanen skal sette bestemmelser med spesielt fokus på bærekraftige bygg,
energiløsninger, materialbruk og transport. I arbeidet med «klimadelen» av reguleringsplanen,
søker vi om klimasatsmidler for å finne ut hvilke klima- og miljøtiltak vi skal stille krav om
gjennom bestemmelser. Bestemmelsene må sikre høy klimaeffekt, uten at det forhindrer
utbyggere i å investere i bydelen. Det skal gjøres kost-nytte beregninger av ulike tiltak som
bestemmelsene krever og åpner for. Beregningene må ta hensyn til klimaeffekt, samt samfunns- og
bedriftsøkonomiske konsekvenser. Utvalget av bestemmelser vil blant annet baseres på
forarbeidet i mulighetsstudiet. Videre må det sikres at bestemmelsene blir juridisk holdbare.
Del 2:
For å gjøre det økonomisk mulig og attraktivt å bygge og investere i transformasjonsområdet, må
vi få til gunstige avtaler og ordninger for utbyggere. Her trenger vi konsulentbistand til å utrede
mulige ordninger som kan være relevant innenfor bydelen, og inngå avtaler. Eksempelvis kan det
være avtaler med banker for å sørge for 0 % rente innenfor et område/prosjekt med høye
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klimakrav. Dette kan være økonomisk bistand, tilskuddsordninger, avtaler og samarbeid med
leverandører for testing av piloter, og andre ordninger som kommunen gjennom andre kan tilby
utbyggere som ønsker å satse i Bydel Nord.
"
BAKGRUNN
Miljødirektoratet mottok 355 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i
kommunene" i 2018. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 318 millioner kroner.
Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til
lavutslippssamfunnet. Miljødirektoratet har vurdert søknadene i henhold til tildelingskriteriene og
prioriteringskriteriene. Ved prioritering av søknadene har vi vektlagt:
•Potensial for utslippsreduksjon.
•Grad av innovasjon i omstilling til lavutslippssamfunnet.
•Overføringsverdi og spredingspotensial.
•Realistisk budsjett for kostnader, og plan for gjennomføring og framdrift.
•Ambisjoner for klimagassreduksjon utover minimumskrav i lover og forskrifter.
•Andre effekter av tiltaket, positive og negative.
•At tiltaket ikke er berettiget støtte fra andre statlige ordninger.
Miljødirektoratet har fått areal- og transportplanleggingssøknader for til sammen 16 millioner
kroner. Vi har prioritert å støtte planarbeider som vi vurderer at har potensiale for
klimagassreduksjon gjennom god arealplanlegging. Videre har vi lagt vekt på at det tas klimahensyn
utover det en kan forvente av vanlig, god arealplanlegging. God timing i forhold til annen utvikling i
kommunen teller også positivt. Vi har også lagt vekt på at søknadene skal bidra til å øke
kompetansen om klimavennlig arealplanlegging internt i kommunen.

MILJØDIREKTORATETS VURDERING AV SØKNADEN
Lillehammer kommune har tidligere fått Klimasats-støtte til mulighetsstudie for klimavennlig
byutvikling i Bydel Nord. I dette arbeidet er det estimert at det kan oppnås en klimagassreduksjon
på 13 210 tCO2-ekvivalenter for det utvalgte nabolagsområdet sør i Bydel Nord. Beregningene av
klimagassreduksjon for delområde sør tar utgangspunkt i kompakt bytutvikling som ikke stiller
spesielle klimakrav utover dagens lover og forskrifter, basert på et forstudie utarbeidet av Rambøll i
2014, og brukt som nullalternativ. Beregnet klimagassreduksjon er utarbeidet ut fra tiltak som
fremkommer i det nye mulighetsstudiet.
Kommunen søker støtte til å innarbeide funnene fra mulighetsstudiet i arealplaner og gjøre andre
grep for å realisere det identifiserte reduksjonspotensialet. For å oppnå klimagassreduksjon er det
avgjørende at identifiserte tiltak innarbeides i arealplaner og realiseres. For å bidra til klimavennlig
realisering skal kommunen også jobbe med løsninger som gjør det mulig og attraktivt for utbyggere
å bygge ut klimavennlig i tråd med planen.
Miljødirektoratet støtter det videre arbeidet med gjennomføring av klimanøytral bydel nord med kr
350 000, 50% av budsjetterte ekstrautgifter for å tilrettelegge for klimanøytral utbygging i et større
område.
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RAPPORTERING OG UTBETALING
Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Logg på med samme bruker som leverte søknaden.
Det er mulig å legge inn rapport så snart regnskapet er klart, selv om dette er før
rapporteringsfristen.
Egeninnsats som omfatter kommunal arbeidstid kan regnskapsføres med inntil kr 500 kr/time, og
skal framkomme av regnskapet. Fakturaer og timelister skal ikke vedlegges. Regnskapet skal være
bekreftet av økonomisjef eller tilsvarende, kommunerevisjon eller ekstern revisor.
Utbetaling skjer senere, på grunnlag av innsendte rapporter og bekreftet regnskap.

AKSEPT
Frist for å akseptere tilbudet er 1. september 2018. Tilbudet aksepteres i søknadssenteret. Logg inn
med samme bruker som leverte søknaden.
Lykke til med arbeidet!
Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages, jamfør forvaltningsloven §
2 første ledd bokstav a og b, jamfør fjerde ledd.
Følgende rapportering er en forutsetning for tilsagnet om tilskudd:
Leveres

Beskrivelse

Frist

Sluttrapport

Rapportering i henhold til kravene beskrevet i brevet

15.11.2019

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

201912

Utbetaling av tilskudd

Beløp
350 000

Tilsagnet er gyldig til 15.12.2019. Dersom rapportering som vist over ikke overholdes, bortfaller
tilsagnet om tilskudd, og tilsagnsbeløpet vil da omdisponeres til andre formål.
Dersom forutsetningene for gjennomføring av tiltaket endres vesentlig eller bortfaller
(teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig), skal Miljødirektoratet underrettes umiddelbart.
Det gjøres oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i
bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av om tilskuddet er benyttet i samsvar med
forutsetningene.
Vi gjør videre oppmerksom på at Miljødirektoratet helt eller delvis kan kreve et eventuelt utbetalt
tilskudd tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at
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forutsetningene for tilsagnet bortfaller.
Regnskapsbilag knyttet til gjennomføringen av tiltaket skal oppbevares i minst 10 år, eller i henhold
til regnskapsloven, dersom din virksomhet er underlagt denne.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Herdis Laupsa
seksjonsleder

Kirvil Stoltenberg
prosjektleder
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