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Tildeling av tilskudd - Tryggleik for hydrogen i hamn
Det vises til deres søknad om tilskudd av 15.02.2018 med referansenummer 18S86B80. Det er søkt
om et tilskudd på kr 300 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 300 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Tryggleik for hydrogen i hamn".
Beskrivelse av tiltaket:
"Hordaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Flora kommune og Bergen- og
Omland Havnevesen, søkjer om midlar til å gjennomføre ei utgreiing av tryggleiksaspekt for
hydrogen i hamnene i Bergen og Florø. Vi vil plukke ut nokre konkrete case med ulike typar fartøy,
lokaliseringar og logistikkløysingar. Ved hjelp av konsulentar vil vi få gjort vurderingar av
tryggleiken for oppbevaring, transport og bunkring av hydrogen til desse fartøya i hamn.
Kunnskapen frå prosjektet vil inngå som kunnskapsgrunnlag i hydrogenstrategi for Vestlandet, for
kommande innkjøpsprosessar for hurtigbåt i fylkeskommunane og for å førebu hamnene på ulike
kommersielle initiativ."
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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MILJØDIREKTORATETS VURDERING AV SØKNADEN
Hordaland fylkeskommune, sammen med Flora kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og
Bergen og Omland havnevesen søker støtte for å undersøke forhold rundt sikkerhet ved hydrogen i
havn. Oppbevaring, transport og bunkring av hydrogen er tema.
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, arealplanlegging knyttet til energistasjoner med blant annet hydrogen, samt et
interkommunalt hydrogennettverk i Agder og et fylkeskommunalt hydrogennettverk bestående av
åtte fylkeskommuner, blant andre Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner.
Dette prosjektet om sikkerhet for hydrogen i havn vil tette et kunnskapshull, og vil være nyttig for
alle kommuner og havner som forbereder seg på hydrogenfartøy, inkludert de mange
fylkeskommunene som arbeider for nullutslipp i hurtigbåt- og fergetrafikk. Det er positivt at
prosjektet inkluderer kommuner med aktuelle prosjekter og tar for seg ulike case. Målet er å
komme til konkrete anbefalinger mht arealtyper, infrastruktur og rutiner.
Miljødirektoratet støtter arbeidet med 50% av kostnaden, oppad begrenset til kr 300 000.
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.
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 §
2 første ledd bokstav a og b, jamfør fjerde ledd.
Følgende rapportering er en forutsetning for tilsagnet om tilskudd:
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Leveres

Beskrivelse

Frist

Sluttrapport

Sluttrapport med bekreftet regnskap

01.08.2019

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

Beløp

201910

Utbetaling av tilskudd

300 000

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.
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