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Tildeling av tilskudd - Innsamling av landbruksplast
Det vises til deres søknad om tilskudd av 15.02.2018 med referansenummer 18SB6D2D. Det er søkt
om et tilskudd på kr 50 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 50 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Innsamling av landbruksplast".
Beskrivelse av tiltaket:
"Alta kommune ønsker en bedre håndtering av landbruksplast, først og fremst men hensyn til
rundballeplasten, men også annen plastemballasje fra landbruket (plastkanner, plastdunker,
plastbøtter av ulike størrelser osv.)
Tiltaket går ut på å kjøre ut containere til gårdsbrukene som bøndene hadde samlet plasten i. Et
avfallsselskap kjører en eller to ganger i året ut til gårdene og samler inn plasten.
Denne metoden gir en bedre gevinst for miljøet ved at plasten på gården blir hentet framfor at
bøndene skal kjøre den ut. Man er også garantert at plasten kommer dit den skal.
"
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.
Rammen for tildeling er 147 millioner i 2018. Dette betyr at flere klimatiltak ikke får støtte, og at
noen får mindre enn omsøkt.
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
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•At tiltaket ikke er berettiget støtte fra andre statlige ordninger
MILJØDIREKTORATETS VURDERING
Alta kommune har søkt om 50 000 kr til å teste ut kommunal innsamling av landbruksplast, f.eks.
rundballeplasten, plastkanner, plastdunker, plastbøtter mv. Tiltaket går ut på å kjøre ut containere
til gårdsbrukene som bøndene samler plasten i, og få på plass ordning for videre håndtering.
Tiltaket fremstår som et konkret og godt klimatiltak, som går ut over kommunens ordinære
oppgaver ettersom landbruksplast er næringsavfall. Kommunen tar her rollen som pådriver for
bedre håndtering av plast. Dersom prosjektet kan bidra til at mer landbruksplast samles inn og
gjenvinnes, vil dette ha en klimagevinst, ettersom produksjon og forbrenning av plast fra fossile
materialer gir klimagassutslipp. Samtidig vil det kunne ha andre positive miljøeffekter som mindre
forsøpling i naturen. Miljødirektoratet ber om at Alta kommune vurderer klimaeffekten av tiltaket
og oppsummerer erfaringer som kan være nyttige for andre kommuner.
RAPPORTERING OG UTBETALING
Utbetaling skjer senere, på grunnlag av innsendt regnskap og rapport. Rapportering skjer i
elektronisk søknadssenter. Logg på 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

01.10.2019

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

201912

Utbetaling av tilskudd

Beløp
50 000

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

Marit Hepsø
seniorrådgiver

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