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Tildeling av tilskudd - Utredning av bildelingsordning i
sentrum
Det vises til deres søknad om tilskudd av 15.02.2018 med referansenummer 18S03D79. 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 "Utredning av bildelingsordning i
sentrum".
Beskrivelse av tiltaket:
"I forbindelse med pågående kommuneplan for Sandefjord kommune skal det utredes bilfri
sentrumskjerne og mulighet for etablering av parkeringsanlegg i randsonen av sentrum, herunder
parkeringsanlegg i fjell. I denne forbindelse er det ønske om å utrede behov og mulighet for
etablering av en bildelingsordning i et slikt anlegg.
Bildelingsordningen skal være for bedrifter og privatpersoner. Bedrifter kan disponere et visst
antall biler til sine ansatte i en slik ordning. For private er ordningen først og fremst for dem som
ikke er avhengig av bil daglig eller som trenger en ekstra bil av og til. Av kommunens 63.000
innbyggere bor ca. 3.000 i selve sentrumskjernen, altså med mindre enn 5 min. gangavstand til
alle sentrumsfunksjoner. Mange av beboerne er godt voksne, og behovet for bil er relativt
begrenset for mange. I stedet for å eie egen bil, vil mange av disse personene kunne dekke sitt
bilbehov i en bildelingsordning/bilpool. I tillegg er mange bedrifter lokalisert i sentrum.
Det er ikke lagt opp til at kommunen selv skal drifte en bildelingsordning, men at det inngås
samarbeid med aktører som har erfaring med slike ordninger.
Det som skal vurderes/avklares i en utredning er behov/marked for en slik ordning, omfang, fysisk
plassering og løsning, driftsform m.m."
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
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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.
Sandefjord kommune har søkt kr 150 000 i støtte til et forprosjekt for å utrede bildelingsordning i
sentrum. Kommunen ønsker å legge til rette for en bildeleordning som skal være tilgjengelig for
bedrifter og privatpersoner. Det er positivt at Sandefjord kommune vil utrede mulighetene for å
redusere behovet for egen bil blant beboere og bedrifter i sentrum. Kommunen skal ikke drifte en
eventuell bildeleordning selv, noe som virker hensiktsmessig. Som en del av utredningen bør
kommunen se på hva som skal til for å få en bildeleaktør til å etablere seg og hvordan få flest mulig
til å ta ordningen i bruk. Miljødirektoratet forutsetter at elektriske delebiler vurderes for å få størst
mulig klimaeffekt.
Miljødirektoratet støtter 50% av kostnadene for forprosjektet, oppad begrenset til kr 150 000.

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!
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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

01.07.2019

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

Ida Bjørkum
seniorrådgiver

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