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Tildeling av tilskudd - Benyttelse av overskuddsvarme i
Ørland kommune
Det vises til deres søknad om tilskudd av 15.02.2018 med referansenummer 18S13883. Det er søkt
om et tilskudd på kr 170 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 170 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Benyttelse av overskuddsvarme i
Ørland kommune".
Beskrivelse av tiltaket:
"Ørland kommune jobber med en ny klima-, miljø- og energiplan, og bedre utnyttelse av restvarme
fra eksisterende og fremtidige kilder er et av temaene som Ørland kommune ønsker å utrede
nærmere. Kjente, større kilder for overskuddsvarme er fiskeforedlingsanlegget Grøntvedt Pelagic
på Uthaug (cirka 6 km nord for Brekstad) og to kjølehaller som Grøntvedt Pelagic nylig har etablert
på Ørland næringspark (vest for Brekstad sentrum). Grøntvedt Pelagic sitt anlegg på Uthaug vil
kunne generere cirka 2 millioner kWh/år, mens anlegget på Ørland næringspark vil kunne genere
cirka 1.0 -2.0 GWh/år. Fra 2019 får fergestrekningen Brekstad-Valset ny fergekai og batteriferge,
og kjøleanlegget til ladestasjonen vil også kunne gi en betydelig mengde restvarme (cirka 3
millioner kWh/år).
Ørland kommune ønsker å gjennomføre et forprosjekt som vil utrede potensialet for å kutte i
klimagassutslipp ved bedre utnyttelse av restvarme fra eksisterende og framtidige kilder, samt å
konkretisere hvordan varmen best kan utnyttes med hensyn til lønnsomhet, og til reduksjon av
klimagassutslipp.
Det søkes midler til følgende utredninger:
•
Kartlegging av overskuddsvarmeressursene og dagens behov
•
Utredning av ulike scenarioer for overføring av overskuddsvarme
•
Muligheter for utvikling av nye næringsaktiviteter
Se vedlegget for en nærmere beskrivelse
"
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Ørland kommune søker støtte til å gjennomføre et forprosjekt som skal utrede potensialet for å
kutte i klimagassutslipp ved bedre utnyttelse av restvarme fra eksisterende og framtidige kilder.
Det søkes midler til å kartlegge overskuddsvarmeressursene og dagens behov, og ulike scenarioer for
overføring av overskuddsvarme. Dette ses i sammenheng med utvikling av nye næringsaktiviteter.
Å utnytte overskuddsvarme kan være et bra klimatiltak. Dersom overskuddsenergien ikke direkte
erstatter fossil energi, vil ikke prosjektet gi direkte utslippskutt på kort sikt. På lengre sikt kan det
likevel være viktig å utnytte lokale ressurser som i dag går til spille, som overskuddsenergi fra
industri og anlegg. Miljødirektoratet støtter forprosjektet med kr 170 000. Støtte dekker inntil 50%
av kostnadene ved forprosjektet.
RAPPORTERINGSKRAV OG UTBETALING
Utbetaling skjer senere, på grunnlag av innsendt regnskap og rapport.
Rapportering for Klimasats-midlene 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.
Regnskapet skal vise kostnadene kommunen har hatt i prosjektet. Dersom egeninnsats som er satt
opp i søknaden omfatter kommunal arbeidstid, kan tiden regnskapsføres med inntil kr 500 kr/time.
Timelister skal ikke legges ved regnskapet. Regnskapet skal være bekreftet av økonomisjef,
kommunerevisjon eller ekstern revisor.
Resultatene fra forprosjektet skal være offentlig tilgjengelig slik at andre kan dra nytte av arbeidet.
Rapport fra gjennomført forprosjekt sendes til Miljødirektoratet som del av rapporteringen.
FRIST FOR Å AKSEPTERE TILSAGNET
Frist for å akseptere tilsagnet er 1. september 2018. Tilsagnet 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
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Sluttrapport

Sluttrapport med bekreftet regnskap

01.06.2019

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

201909

Utbetaling av tilskudd

Beløp
170 000

2

Tilsagnet er gyldig til 01.09.2019. 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.
Herdis Laupsa
seksjonsleder

Kirvil Stoltenberg
prosjektleder
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