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Tildeling av tilskudd - Fossilfrie maskiner til to videregående
skoler
Det vises til deres søknad om tilskudd av 13.02.2018 med referansenummer 18SCA20D. Det er søkt
om et tilskudd på kr 231 037. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 230 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Fossilfrie maskiner til to
videregående skoler".
Beskrivelse av tiltaket:
"Stend vidaregåaende skole og Voss Vidaregående skole i Hordaland har begge naturbrukslinje. De
ønsker å kjøpe inn maskiner som er elektrisk drevet heller enn med fossile drivstoff.
Stend ønsker å kjøpe en Avant minilaster E6
Voss ønsker å kjøpe Weidemann 1160 eHoftrac"
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
Miljødirektoratet har i 2018 mottatt søknader om støtte til utslippsfrie maskiner og kjøretøy for til
sammen 38 millioner kroner. Anleggs- og driftsmaskiner står for store utslipp. Elektrifisering av
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maskinparken gir direkte utslippskutt og er i tillegg en viktig tilpasning til lavutslippssamfunnet.
Hordaland fylkeskommune har søkt støtte til merkostnadene for to maskiner som brukes i
undervisning på to videregående skoler med naturbruksutdanning. Tilsammen vil de to maskinene gi
en utslippsreduksjon på 12,4 tonn per år når dieselforbruk blir erstattet med el. Utslippsfrie
maskiner i undervisningen vil øke miljøbevisstheten til elevere og lærere, og gi nyttige erfaringer
som de nyutdannede tar med seg inn i arbeidslivet.
Miljødirektoratet innvilger støtte på kr 230 000, som tilsvarer omlag 75% av merkostnadene ved å
velge elektriske maskiner fremfor fossildrevne alternativer.

RAPPORTERINGSKRAV OG UTBETALING
Erfaringer med bruk av elektriske landbruksmaskiner kan være av stor verdi for andre kommuner og
aktører som ønsker å skifte ut sine kjøretøy og maskiner, så vi ber om at det rapporteres særskilt på
dette. Klimagassreduksjon som følge av utskifting av maskinene oppgis i tonn CO2 per år, beregnet i
beregningsmalen for traktorer, se:
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Beregne-effekt-av-ulike-klimatiltak/
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.
Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendte rapporter og bekreftet regnskap.
Regnskapet skal være bekreftet av økonomisjef eller tilsvarende, kommunerevisjon eller ekstern
revisor.
AKSEPT
Frist for å akseptere tilbudet er 1. september 2018. Tilbudet aksepteres i søknadssenteret. Logg inn
med samme bruker som leverte søknaden.
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

01.05.2019

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

201909

Utbetaling av tilskudd

Beløp
230 000
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Tilsagnet er gyldig til 31.12.2019. 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
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.
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