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Tildeling av tilskudd - Klimasats til og fra Evenes flyplass
Det vises til deres søknad om tilskudd av 22.01.2018 med referansenummer 18S511DF. Det er søkt
om et tilskudd på kr 250 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 50 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Klimasats til og fra Evenes flyplass".
Beskrivelse av tiltaket:
"Harstad-Narvik Lufthavn Evenes ligger i Evenes kommune. Vi planlegger å invitere
omkringliggende næringsliv, Staten, Troms og Nordland fylkeskommuner, og kommuner, deriblant
Harstad og Narvik, til en workshop/konferanse med klima i fokus. Til dette arrangementet
inviterer vi kompetansepersoner til å fortelle oss hva vi kan bidra med som næringsdrivende og
offentlige med klimatiltak på, til og fra flyplass. Så skal det være en dialog som har som mål å
resultere i en plan som er forankret på alle nivå. For at planen skal bli et godt kommunalt redskap
for å nå energi- og klimamålene frem mot 2020 er det viktig at det offentlige og næringslivet
inviteres og inspireres til å delta på denne ”dugnaden” på et bredest mulig grunnlag.
I vår klimaplan har vi følgende hovedpunkter innen transport:
a. Opprettholde kollektivtilbudet på minimum dagens nivå.
b. Legge til rette for biler drevet med gass og/ eller elektrisitet (hybrid) samt biodiesel.
c. Overgang til mer energieffektiv og klimavennlig transport
d. Legge til rette for/ påvirke til ”kompiskjøring”.
e. Alternative drivstoff for landbruket
f. Gang og sykkelnettet forbedres slik at det blir attraktivt å benytte.
g. I samarbeid med AVINOR, rutebilselskap, næring, utarbeide gode ENØK tiltak/ løsninger for
flytrafikk og annen transport"
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.
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•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
Evenes kommune søker kr 250 000 til et prosjekt som skal samle næringsliv, Staten, Troms og
Nordland fylkeskommuner, og kommuner, deriblant Harstad og Narvik, til en workshop/konferanse
om klimatiltak på, til og fra Evenes flyplass. Konferansen skal resultere i en plan som er forankret
på alle nivå.
Det er positivt at Evenes kommune forsøker å samle de viktigste aktørene for å få til
klimagassreduksjoner i forbindelse med Evenes lufthavn. Konferansen fremstår som målrettet og
strekker seg utover ren kunnskapsøkning ettersom målet er å komme frem til en forankret plan.
Evenes kommune har i oppgitt en egenandel i søknaden på 50 000 kroner, noe som er mindre enn
50% av den totale kostnaden. Miljødirektoratet tilbyr en begrenset støtte tilsvarende egenandelen
på 50 000 kroner.
RAPPORTERINGSKRAV OG UTBETALING
Utbetaling skjer senere, på grunnlag av innsendt regnskap og rapport. På grunnlag av tilskuddets
størrelse stilles det ikke krav om bekreftet regnskap.
Rapportering for Klimasats-midlene skjer i elektronisk søknadssenter. Logg på med samme bruker
som leverte søknaden.
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.
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

01.11.2018

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

201812

Utbetaling av tilskudd

Beløp
50 000

2

Tilsagnet er gyldig til 01.12.2018. 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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