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Tildeling av tilskudd - Forstudie etablering av biogassanlegg
på Vestvågøy
Det vises til deres søknad om tilskudd av 15.02.2018 med referansenummer 18S1AF71. 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 "Forstudie etablering av biogassanlegg
på Vestvågøy".
Beskrivelse av tiltaket:
"Det er ikke aktuelt å etablere prøveanlegg eller foreta detaljprosjektering av anlegg i denne
fasen. Man vil imidlertid innhente opplysninger om forventede kostnader for ulike typer anlegg for
produksjon av biogass, transport, lagring og anvendelse. Videre hvilke inntektsmuligheter et anlegg
har både i form av alternativkostnad og salgsinntekt."
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
Det kom seks søknader om støtte til forprosjekter knyttet til biogass i 2018. Samlet søkesum var 1,7
millioner kroner. Miljødirektoratet har prioritert fem av søknadene.
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Vestvågøy skal bygge videre på en studie gjennomført av Høgskolen i Narvik og en forstudie med
representanter fra Vestvågøy kommune, Lofoten Avfallsselskap, Lofoten Matpark, Norsk
Landbruksrådgiving Nordland og en av de største gårdbrukerne i Lofoten. Studiene viser at
Vestvågøy er egnet plassering av et biogassanlegg basert på husdyrgjødsel og matavfall på grunn av
stor tetthet av landbruk. Dette gir både god tilgang på husdyrgjødsel til prosessen og spredeareal
for bioresten. Lofoten Avfallsselskap behandler alt matavfall fra Lofoten og Vesterålen, fra ca.
50.000 mennesker. En rekke kommunale bygg, samt sykehuset og videregående skole kan være
blant brukerne av biogassen. Det er positivt at prosjektet skal se på alle ledd i biogass-kjeden, og
forarbeidene gir godt grunnlag for videre arbeid. Inviter gjerne med flere kommuner i regionen inn i
arbeidet, dersom det er aktuelt. Miljødirektoratet støtter søknaden. Støtten dekker inntil 50% av
kostnadene til forprosjektet, begrenset oppad til kr 250 000.
I nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi (T-1545) står det at "biogass er et klimatiltak som kan bidra
til nasjonale utslippsreduksjoner mot 2020 og til målet om at Norge skal omstille seg til et
lavutslippssamfunn i 2050 […] det er et betydelig teknisk potensial for produksjon og bruk av biogass
i Norge. Utfordringen er at kostnadene er relativt høye. En satsing på biogass må derfor veies opp
mot eventuelle andre klimatiltak som kan gi større utslippsreduksjoner per krone. For å kunne legge
til rette for økt satsing på biogass i årene fremover er regjeringen opptatt av å stimulere til
teknologiutvikling og reduserte kostnader." Dersom biogass erstatter fossilt drivstoff gir det direkte
utslippskutt i transportsektoren, men også anvendelse av biogass til oppvarming eller andre formål
kan være god bruk i lavutslippssamfunnet.
Alle ledd fra råstoff og produksjon til bruk av biogassen og bioresten bør inkluderes i forprosjekt for
å oppnå gode klimaeffekter av biogass. Kontakt med brukere i transportsektoren og landbruket i
tidlig fase er en fordel for å finne gode løsninger. Norsk Landbruksrådgivning og lokallag til
Bondelaget er gode organisasjoner å forhøre seg med angående biorest.
Miljødirektoratets støtte til kommuner som vil utrede potensialet for biogassproduksjon bidrar i den
alle første fasen med planlegging, på et tidligere stadium enn virkemidlene knyttet til
biogassproduksjon i regi av Innovasjon Norge og Enova.
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.
Regnskapet skal være bekreftet av økonomisjef eller tilsvarende, kommunerevisjon eller ekstern
revisor. Dersom egeninnsats omfatter kommunal arbeidstid kan tiden regnskapsføres med inntil kr
500 kr/time.
Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendte rapporter og bekreftet regnskap.
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AKSEPT
Frist for å akseptere tilbudet er 1. september 2018. Tilbudet aksepteres i søknadssenteret. Logg inn
med samme bruker som leverte søknaden.

KONTAKTFORUM FOR BIOGASS
Miljødirektoratet arrangerer et kontaktforum for biogass. Dette kan være av interesse for
kommunen. Kontaktperson for søknaden vil få invitasjon til forumet per e-post.
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:
Leveres

Beskrivelse

Frist

Sluttrapport

Rapportering i henhold til kravene beskrevet i brevet

15.05.2019

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

201907

Utbetaling av tilskudd

Beløp
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.

3

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.

Kopi:
Fylkesmannen i Nordland

.

..

4

