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Tildeling av tilskudd - Utnyttelse av energi fra avløpsvann
Det vises til deres søknad om tilskudd av 08.02.2018 med referansenummer 18S9AF4C. Det er søkt
om et tilskudd på kr 150 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 150 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Utnyttelse av energi fra avløpsvann".
Beskrivelse av tiltaket:
"Utredningen skal avdekke om det er mulig å kunne utnytte energien i avløpsvann i en
pumpestasjon på en lønnsom måte.
Finnes den en terskel på hvor stor et avløpsanlegg må være før energigjenvinning er mulig og
lønnsom?
Hvordan utnytte gjenvunnen energi på en best mulig måte?"

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.
MILJØDIREKTORATETS VURDERING AV SØKNADEN
Drammen kommune søker kr 150 000 i støtte til et forprosjekt for å utrede om det er hensiktsmessig
å utnytte energien i avløpsvann i små pumpestasjoner. Utredningen har som mål å finne ut om det
er noen terskelverdier for størrelse på avløpsanlegg, og når det er lønnsomt å gjenvinne energi.
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Utredningen skal også se på muligheter for bruk av energien.
Økt volum og erfaring med lokal og fornybar energiproduksjon er viktig for lavutslippssamfunnet.
Potensialet for utslippskutt er betydelig globalt sett. Fornybar energiproduksjon gir imidlertid bare
direkte utslippskutt når det erstatter fossil energi. Vi har prioritert de prosjektene som utløser
omlegging fra fossil energibruk med fornybar energi på kort sikt, og/eller som bidrar til omlegging
til lavutslippssamfunnet på lengre sikt. Videre har det vært viktig å vurdere om prosjektet kan ha
overføringsverdi til andre kommuner, og slik bidra til å øke kompetansen i kommunene om
klimavennlige energiløsninger.
Utredningen kan gi ny kunnskap om potensialet for energiutnyttelse i de mange mindre
pumpestasjonene som finnes. Ved flere større avløpsanlegg utnyttes energien i avløpsvannet, men
dette har ikke vært vanlig for mindre anlegg.
Miljødirektoratet støtter 50% av kostnadene for forprosjektet, oppad begrenset til kr 150 000. Vi
gjør oppmerksom på at Miljødirektoratet normalt ikke støtter gjennomføringsprosjekter innen
energiproduksjon. Her anbefaler vi å undersøke mulighetene hos Enova.

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 i prosjektet. Dersom egeninnsats som er satt
opp i søknaden omfatter kommunal arbeidstid, kan tiden regnskapsføres med inntil kr 500 kr/time.
Timelister skal ikke legges ved regnskapet. Regnskapet skal være bekreftet av økonomisjef,
kommunerevisjon eller ekstern revisor.
Resultatene fra forprosjektet skal være offentlig tilgjengelig slik at andre kan dra nytte av arbeidet.
Rapport fra gjennomført forprosjekt sendes til Miljødirektoratet som del av rapporteringen.

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.
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.
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Følgende rapportering er en forutsetning for tilsagnet om tilskudd:
Leveres

Beskrivelse

Frist

Sluttrapport

Sluttrapport med bekreftet regnskap

01.07.2019

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

Beløp

201909

Utbetaling av tilskudd

150 000

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

Kirvil Stoltenberg
prosjektleder

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