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Tildeling av tilskudd - Hydrogen som energikjelde i
Hjelmeland
Det vises til deres søknad om tilskudd av 14.02.2018 med referansenummer 18SA77CE. Det er søkt
om et tilskudd på kr 250 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 150 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Hydrogen som energikjelde i
Hjelmeland".
Beskrivelse av tiltaket:
"I 2021 skal verdas fyrste hydrogendrivne ferje setjast i drift i sambandet Hjelmeland -Nesvik i
Hjelmeland kommune. Me ynskjer å sjå nærare på om me samstundes kan få ein meirverdi av det
tiltaket i form av bruk av hydrogen også til andre føremål. Konkrete døme kan vera bruk av
hydrogen til andre båtar som td oppdrettsflåten, andre båtar og til bilar og varetransport på land.
I dag er det ingen utbygd ladestruktur i kommunen, og det er i eigen søknad søkt om midler til
etablering av ladepunkt i tilknyting til kommunale bygg."
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.
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Hjelmeland kommune søker støtte til å undersøke om og hvordan hydrogen kan brukes for å
redusere utslipp fra fossil forbrenning, ved å øke kunnskapen i egen organisasjon og i næringslivet.
Hydrogen er spesielt aktuelt i forbindelse med at verdens første hydrogenferge etter planen skal
settes inn på strekningen Hjelmeland – Nesvik i 2021. Kommunen ønsker å arrangere seminar om
hydrogen som energikilde i Hjelmeland, kursing for egne ansatte og næringslivet, arrangere
studietur og leie inn konsulent til en rapport med konkrete råd til kommunen om bruk av hydrogen i
Hjelmeland.

Transport er en hovedkilde til klimagassutslipp, og en rekke ulike tiltak for å redusere disse
utslippene må prøves. Det foregår arbeid med hydrogen på mange hold i Norge, ikke minst i
skipsbransjen. Klimasats har støttet en rekke hydrogenrelaterte prosjekter knyttet til utvikling av
hurtigbåter på hydrogen, produksjon av hydrogen til transport, innkjøp av hydrogeninfrastruktur til
hurtigbåter, sikkerhet rundt hydrogenstasjoner, arealplanlegging knyttet til energistasjoner med
blant annet hydrogen, samt et interkommunalt hydrogennettverk i Agder og et fylkeskommunalt
hydrogennettverk bestående av åtte fylkeskommuner, blant andre Rogaland fylkeskommune.
Vi støtter Hjelmeland kommune med deler av omsøkt sum, kr 150 000. For å sikre mest mulig
målrettet bruk av midlene, og for å unngå at det utføres dobbelt arbeid, ber vi Hjelmeland
kommune kontakte Rogaland kommune ved fylkets kontaktperson i fylkes-hydrogennettverket, Iver
Jan Leren, iver.jan.leren@rogfk.no, og kontaktperson for det interkommunale hydrogennettverket i
Agder-regionen, Øyvind Arnesen, oyvind.arnesen@kristiansand.kommune.no. Disse kan ha nyttige
erfaringer som kan bidra til effektiv utnyttelse av midlene.

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.
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 §
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2 første ledd bokstav a og b, jamfør fjerde ledd.
Følgende rapportering er en forutsetning for tilsagnet om tilskudd:
Leveres

Beskrivelse

Frist

Delrapport

Delrapport

31.12.2019

Sluttrapport

Rapportering i henhold til kravene beskrevet i brevet

15.10.2020

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

Beløp

202012

Utbetaling av tilskudd

150 000

Tilsagnet er gyldig til 15.12.2020. 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

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.
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Kopi:
Fylkesmannen i Rogaland
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