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Tildeling av tilskudd - FOSSILFRIE BYGGE- OG
ANLEGGSPLASSER I HORDALAND
Det vises til deres søknad om tilskudd av 15.02.2018 med referansenummer 18SEAB92. Det er søkt
om et tilskudd på kr 225 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 225 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "FOSSILFRIE BYGGE- OG
ANLEGGSPLASSER I HORDALAND".
Beskrivelse av tiltaket:
"Hordaland fylkeskommune ønskjer å redusere klimagassutslepp frå bygge- og anleggstenester som
vi kjøper inn.
Tiltaket skal sjå på mulegheitene for at Hordaland fylkeskommune kan krevje fossilfrie bygg- og
anleggsplassar og gjere organisasjonen vår klar til å operasjonalisere dette. Målet er å kunne ta
initiativ til eller delta i kunngjering på Doffin om utsleppsfrie bygge- og anleggsplassar.
I 2016 kom størstedelen av klimagassutsleppa frå denne sektoren i Hordaland fylkeskommune frå
fylkesvegbygging, deretter vidaregåande skular og Bybanen Utbygging i følge AsplanViak. Utsleppa
knytt til anleggsplassane kjem mellom anna frå transport/logistikk, byggtørk og anleggsmaskinar.
Tiltaket inkluderer
* ei fagleg utgreiing om potensialet for klimagasskutt på bygge- og anleggsplassar, kost/nyttevurderingar konsekvensar for marknaden og dei praktiske mulegheitene for å nytte
alternative løysingar i Hordaland
* fagleg seminar knytta til fylkesvegsektoren, bygningar og bybane
* dialogkonferanse med bransjen
* utvikling av kontraktsunderlag som kan nyttast av Hordaland fylkeskommune sine nært
foreståande prosjekt
* vurdere fellesinitiativ for fossilfrie bygge- og anleggsplassar

Hordaland fylkeskommune er med i Klimapartnar Hordaland og vi vil invitere andre verksemder
med, på det faglege seminaret.
Dialogkonferansen blir ein samtale med potensielle leverandørar.
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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.
MILJØDIREKTORATETS VURDERING AV BYGGEPLASS-SØKNADENE
Miljødirektoratet har mottatt sju søknader om til sammen 12 millioner i støtte til fossilfrie og
utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. DNV-GL har beregnet et årlig utslipp på 340.000 tonn CO2 fra
norske byggeplasser, og i samme rapport står det at utslippene kan nær elimineres blant annet ved
å legge strøm og eventuell fjernvarme frem til byggeplassen før byggearbeidene starter.
Miljødirektoratet mener teknologien er moden for å etterspørre klimavennlige bygge- og
anleggsplasser. Miljødirektoratet oppfordrer kommunene til å etterspørre reduksjon av klimagasser
fra aktivitetene på byggeplassen, først og fremst alternativer som gir en varig endring på
byggeplassen. Det vil si å ta i bruk utslippsfrie maskiner og løsninger på el og hydrogen, eller
biogass. Bruk av biodiesel gir ikke varige endringer i maskinparken. Dersom biodiesel skal brukes på
en byggeplass bør dette fortrinnsvis være avansert biodrivstoff, laget av avfallsstoffer.
Miljødirektoratet mener økt etterspørsel etter klimavennlige løsninger vil bidra til viktig
kompetanseheving både hos leverandører og innkjøpere. Tiltaket vil også bidra til å alminneliggjøre
krav om fossilfrie og utslippsfrie anleggsplasser.
OM DEN SPESIFIKKE SØKNADEN
Hordaland fylkeskommune vil planlegge hvordan de kan stille krav til fossilfrie bygge- og
anleggsplasser, og forberede organisasjonen på dette. Asplan Viak har beregnet at bygge- og
anleggsvirksomhet utgjorde hundre tusen tonn CO2-ekvivalenter, tilsvarende 28% av
klimafotavtrykket i fylkeskommunen i 2016. Fylkeskommunen vil samarbeide med viktige aktører
som Statens Vegvesen, Klimapartner Hordaland og Bybanen utbygging i Bergen.

Miljødirektoratet støtter søknaden med kr 225 000, halvparten av de beregnede kostnadene ved
forprosjektet.
RAPPORTERING OG UTBETALING
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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.
Regnskapet skal være bekreftet av økonomisjef eller tilsvarende, kommunerevisjon eller ekstern
revisor. Egeninnsats som omfatter kommunal arbeidstid kan regnskapsføres med inntil kr 500
kr/time.
Utbetaling skjer etterskuddsvis 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

15.10.2019

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

201912

Utbetaling av tilskudd

Beløp
225 000

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

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