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Tildeling av tilskudd - Fortettingspotensialet i Gvarv sentrum
- en muligh
Det vises til deres søknad om tilskudd av 14.02.2018 med referansenummer 18SBD364. Det er søkt
om et tilskudd på kr 200 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 200 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Fortettingspotensialet i Gvarv
sentrum - en muligh".
Beskrivelse av tiltaket:
"Bø og Sauherad skal 01.01.2020 bli den nye Midt-Telemark kommune. Kommunene samarbeider nå
i prosjektet Bygdepakke Bø og Sauherad for å utvikle levedyktige tettsteder med økt attraktivitet,
og med redusert bilbruk gjennom økt andel gående og syklende, styrking av kollektivknutepunkt og
forbindelsene mellom disse. Fortetting rundt kollektivknutepunkt og viktige funksjoner som skole,
er nødvendig for å få dette til. Bø sentrum blir vekst-tyngdepunktet, mens fortetting og styrking
av Gvarv, som det største tettstedet i Sauherad, med folkehøgskole og grunnskole, er viktig for et
helhetlig utviklings grep i den nye kommunen. Gvarv og Bø er begge kollektivknutepunkt. De ligger
i ca 7 km innbyrdes avstand med ca 40 m høydeforskjell, og de blir knyttet sammen med GS-veg
langs Rv36 – et godt grunnlag for styrking av kollektiv og motorfri ferdsel. Vi søker nå om støtte til
prosjektet Mulighetsstudie og fortetting Gvarv for å styrke denne satsingen.
Mulighetsstudien skal skape planvisjoner og vise mulighetsrom for utvikling av Gvarv i et 50årsperspektiv der nærhet til vekstsenteret Bø skal stimulere til utvikling basert på lokale
verdier/fortrinn og ikke medføre en passiviserende skyggevirkning der fler og fler ærend må
utrettes i Bø sentrum. Studien skal gi en analyse av: Behov og muligheter for næringsliv og
offentlige tjenester i tettstedsutviklingen, bomiljø/bofortetting, levende tettsteds-rom/arenaer,
ferdselsårer/akser/stier. Studien skal bygge på Gvarv som strandsted ved elva og sentrale posisjon
i kultur- og opplevelseslandskapet Fruktbygda. Transformasjon av tidligere fruktlagerbygninger i
hovedgateløpet nær Gvarv jernbanestasjon er aktuelle i næringsutvikling. Framtidsretta gaterom
trenger gode plangrep der parkeringsområder og trafikkareal omskapes til gode tettstedarenaer.
Kommunen vil i mulighetsstudien gjennomføre analyser av mulighetene ved å kombinere planfaglig
kompetanse med klimavennlige perspektiv, lokal kunnskap og interesser.
Partene i Bygdepakke Bø og Sauherad vil bli involvert i studien for å bidra med innspill ut fra sine
roller og kompetanse innen vegutforming, kollektivutvikling, eiendomsutvikling, næringsutvikling
og offentlige rom. Dette vil styrke grunnlag for gjennomføring av resultat fra studien.
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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
Sauherad kommune vil undersøke mulighet for fortetting i Gvarv. Klima skal være et særlig hensyn
og målet er blant annet redusert transportbehov, økt andel gående og syklende, styrking av
kollektivknutepunkt og forbindelsene mellom disse. Arbeidet vil bli en utvidelse av arbeidet med
Bygdepakke Bø, som har fått Klimasats-midler tidligere, og som kan vise til gode resultater fra
arbeidet i Bø. Arbeidet er ekstra aktuelt i forbindelse med kommunesammenslåing i 2020, for å få
en helhetlig, klimavennlig utvikling i kommunen.
Miljødirektoratet støtter arbeidet med kr 50% av kostnaden, kr 200 000.

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.
Som del av rapporteringen ber vi om å få tilsendt utredninger, eller lenke til disse.
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.
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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

01.09.2019

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

201911

Utbetaling av tilskudd

Beløp
200 000

Tilsagnet er gyldig til 15.11.2019. 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
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
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Herdis Laupsa
seksjonsleder

Kirvil Stoltenberg
prosjektleder

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.
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