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Tildeling av tilskudd - Konsekvenser ved elektrifisering av
bussflåten
Det vises til deres søknad om tilskudd av 15.02.2018 med referansenummer 18SF94B8. Det er søkt
om et tilskudd på kr 250 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 250 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Konsekvenser ved elektrifisering av
bussflåten".
Beskrivelse av tiltaket:
"Rogaland fylkeskommune ved Kolumbus er ansvarlig for kollektivtilbudet med buss og båt i fylket.
Som følge av Norges tilslutning til Paris-avtalen, nasjonale mål om å redusere klimautslippene,
Rogaland fylkeskommunes mål om reduserte klimagassutslipp og Kolumbus vedtatte miljøstrategi,
må man i årene fremover skifte ut transportmidler basert på forbrenningsmotoren med lav- og
nullutslippsløsninger.
Som følge av krav om at offentlige anskaffelser som benytter miljø som tildelingskriterium skal
vektlegge miljø minimum 30%, vil dette resultere i et økende innsalg av elektriske busser i
fremtidige anbud.
Rogaland fylkeskommune ved Kolumbus må derfor gjennomføre en analyse av hvilke konsekvenser
dette vil ha for Kolumbus som oppdragsgiver."
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.
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•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
maskinparken gir direkte utslippskutt og er i tillegg en viktig tilpasning til lavutslippssamfunnet.
Rogaland fylkeskommune har søkt kr 250 000 i støtte til et forprosjekt der målet er å gjennomføre
en analyse av hvilke konsekvenser det vil ha for kollektivselskapet Kolumbus som oppdragsgiver å
vektlegge miljø i innkjøp med 30% og hvordan Kolumbus som en konsekvens av dette kan
tilrettelegge for økende elektrifisering av kollektivtrafikken. Utredningen vil gi Rogaland
fylkeskommune den nødvendige innsikten i hvordan man skal legge til rette for elektriske busser,
som vil bli mer aktuelt i fremtidige anbud, skriver fylkeskommunen i søknaden.
Det er positivt at Rogaland fylkeskommune og Kolumbus vil øke sin innkjøpskompetanse på
elektriske busser og se nærmere på hvordan de kan tilrettelegge for økt elektrifisering av
bussflåten. Etter det Miljødirektoratet kjenner til har både Ruter i Oslo og Akershus, Atb i
Trondheim og Brakar i Drammen gjennomført innkjøp av elbusser de siste årene, eller arbeider med
dette nå. Miljødirektoratet har gitt Klimasats-støtte til Troms, Oppland og Hedmark
fylkeskommuner som skal teste ut bruk av elbusser, og disse arbeider med innkjøp av elbusser i den
forbindelse. Stavanger og Kolumbus har gjennomført prøveprosjekt med elbusser i drift, noe som
også bør ha gitt en pekepinn om utfordringer ved elektrifisering av kollektivtransporten i Stavangerområdet.
Forprosjektet bør så langt det er mulig bygge på erfaringer fra eksemplene nevnt ovenfor.
Miljødirektoratet innvilger en støtte til inntil 50% av kostnadene for utredningen, begrenset oppad
til kr 250 000.

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.
Ferdig forprosjekt skal være offentlig tilgjengelig på en slik måte at andre lett kan dra nytte av
arbeidet. Vi ber om at det sendes over som del av rapporteringen, eller send lenke til nettside der
dette er samlet.
Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendte rapporter og bekreftet regnskap. Dersom
egeninnsats omfatter kommunal arbeidstid kan tiden regnskapsføres med inntil kr 500 kr/time.
Regnskapet skal være bekreftet av økonomisjef eller tilsvarende, kommunerevisjon eller ekstern
revisor.
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Følgende rapportering er en forutsetning for tilsagnet om tilskudd:
Leveres

Beskrivelse

Frist

Sluttrapport

Sluttrapport med rapport fra forprosjekt og bekreftet regnskap

01.08.2019

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

Beløp

201910

Utbetaling av tilskudd

250 000

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.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Herdis Laupsa
seksjonsleder

Ida Bjørkum
seniorrådgiver
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