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Tildeling av tilskudd - Mal veileder bruk av tre i kommunal
forvaltning
Det vises til deres søknad om tilskudd av 15.02.2018 med referansenummer 18S75728. Det er søkt
om et tilskudd på kr 400 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 250 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Mal veileder bruk av tre i kommunal
forvaltning".
Beskrivelse av tiltaket:
"Elverum kommune vedtok i 2008 “Veileder for bruk av tre” med visjonen “Skape en by hvor
moderne bruk av tre blir en del av byens positive egenart”. Denne veilederen var den første i sitt
slag i Norge og har vært et nyttig redskap for å fremme bruk av tre som byggmateriale både i
kommunens egne bygg og i andre bygg i kommunen.
Veilederen er nå ti år gammel. Mye har skjedd i Elverum i denne perioden og kommunen har fått
nyttig administrativ kunnskap om praktisk bruk. Samtidig har regelverk og kompetanse om
offentlige innkjøp utviklet seg sterkt, og kommunen har arbeidet mye med å utnytte disse
mulighetene til innovasjon gjennom offentlig innkjøp. Bruk av tre i store bygninger og i byggeri
ellers er i kraftig utvikling. Dagens veileder samsvarer ikke lenger helt med kartet, samtidig som
det har kommet nye virkemidler og ny kunnskap. Den eksisterende veilederen ble laget under
andre forutsetninger. Både miljømessige utfordringer og byggetekniske muligheter tilsier derfor en
ny veileder. Kommunen har derfor behov for å få ajourført sin veilederen for bruk av tre.
Samtidig er flere andre kommuner interessert i å utvikle tilsvarende veiledere og etterlyser en
mal som kan legges til grunn for deres arbeide. Hedmark fylkeskommune ønsker via sin
“Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-2024” å bidra til at en slik mal utvikles, og knytter det
arbeidet til revideringen av Elverum sin veileder.
Politisk er en revidering av veileder for bruk av tre satt på dagsorden både via kommunestyret i
Elverum og med fylkesrådet i Hedmark fylkeskommune.
Arbeidet med å revidere veileder for bruk av tre er delt i to der kommunen er prosjekteier i
samarbeid med andre aktører.
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1.
Evaluering av eksisterende veileder mhp. eventuell effekt, samt finne hva som er bra og
hva som bør utvikles.
2.
Revidere og utvikle en ny veileder for Elverum kommune som utformes slik at den også er
en mal for andre kommuner som ønsker å utvikle sin egen veileder tilpasset sine forutsetninger og
ambisjoner. Dette er hoveddelen av søknaden. Viktige element er å utvikle helhetlige prosesser
mhp. kommunal planlegging og innkjøpsstrategien.
Det praktiske arbeidet må utføres av innleid kompetanse, men kommunen med samarbeidspartnere
skal delta i arbeidet gjennom arbeidsgruppe og styringsgruppe. Til støtte for arbeidet skal det
søkes bistand fra de beste fagmiljøene på området. For å utarbeide en ny veileder og en mal for
andre kommuner må kommunen bruke konsulenttjenester, og søker herved økonomisk støtte til
det. "
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 spredningspotensial
•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 mottatt søknader om støtte til klimavennlige bygg for 77,5 millioner kroner,
inkludert noe støtte til klimatiltak på anleggsplasser. Potensialet for å kutte klimagassutslipp og
realisere lavutslippssamfunnet er betydelig i byggesektoren. Vi har prioritert å støtte de
byggsøknadene som har størst potensial for utslippsreduksjon på kort sikt, og/eller potensial til å
bidra til lavutslippssamfunnet på lengre sikt. Vi har valgt ut de byggeprosjektene som fremstår som
særlig innovative og ambisiøse, ved at de tar i bruk klimavennlige løsninger som er mer ambisiøse
enn dagens krav og praksis, og gir vesentlige muligheter for utslippskutt. Vi har også prioritert
prosjekter som har en målrettet strategi for å ta i bruk klimavennlige løsninger i bygg innenfor flere
tema eller i flere deler av byggeprosessen – for eksempel både i valg av byggematerialer, tekniske
systemer, energiløsninger og transport knyttet til bygget, ved oppføring og drift. Innenfor dette
prioriterer vi å gi økonomisk støtte til klimavennlig materialbruk i prosjektene. For forprosjekter er
det tilstrekkelig at kommunen har ambisjoner om å undersøke klimamuligheter ut over
minimumskrav på ett eller flere tema, som for eksempel klimavennlig materialbruk.
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Elverum kommune har søkt om 400 000 kr til å revidere en eksisterende veileder for bruk av tre i
kommunal forvaltning, og lage en ny og bedre veileder.
Det er nyttig og viktig at kommunene planlegger klimavennlige løsninger helt fra starten i
byggeprosjekter. Klimavennlige løsninger blir dessuten ofte rimeligere når de planlegges tidlig. En
veileder for økt bruk av tre kan, dersom den blir brukt som grunnlag for konkrete byggeprosjekter,
gi reduserte klimagassutslipp fra bygging av nye bygg. Fylkesmannen anbefaler prosjektet på
grunnlag av det pågående arbeidet med bruk av tre i innlandet. Hovedfokuset bør være på å lage en
mal som kan benyttes av andre kommuner i innkjøpsprosess av egne bygg, og krav som kan settes i
arealplan og utbyggingsavtaler. Veilederen bør utformes slik at den lett kan spres og overføres til
andre kommuner og aktører i byggenæringen. Vi ber om å få oversendt resultater fra forprosjektet
som en del av rapporteringen.
Miljødirektoratet støtter søknaden som et forprosjekt, maksimalt støttebeløp for forprosjekter er
250 000 kr.
RAPPORTERINGSKRAV OG UTBETALING
Utbetaling skjer senere, på grunnlag av innsendt regnskap og rapport.
Rapportering for Klimasats-midlene 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.
Regnskapet skal vise kostnadene kommunen har hatt til å utrede klimavennlige løsninger. Dersom
egeninnsats som er satt opp i søknaden omfatter kommunal arbeidstid, kan tiden regnskapsføres
med inntil kr 500 kr/time. Regnskapet skal være bekreftet av økonomisjef eller tilsvarende,
kommunerevisjon eller ekstern revisor.
Resultatene fra forprosjektet skal være offentlig tilgjengelig slik at andre kan dra nytte av arbeidet.
Resultater og rapport fra gjennomført forprosjekt sendes til Miljødirektoratet som vedlegg eller
lenke til nettside.
FRIST FOR Å AKSEPTERE TILSAGNET
Frist for å akseptere tilsagnet er 1. september 2018. Tilsagnet aksepteres i søknadssenteret.
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

Sluttrapport med bekreftet regnskap

01.10.2019
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Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

Beløp

201912

Utbetaling av tilskudd

250 000

Tilsagnet er gyldig til 01.12.2019. 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

Marit Hepsø
seniorrådgiver
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