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Tildeling av tilskudd - Elektrisk renovasjonskjøretøy
Det vises til deres søknad om tilskudd av 09.02.2018 med referansenummer 18S388BA. Det er søkt
om et tilskudd på kr 1 980 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 1 980 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Elektrisk renovasjonskjøretøy".
Beskrivelse av tiltaket:
"Innsamling av husholdningsavfall for Arendal kommune utføres av det kommunalt eide selskapet
Agder Renovasjon IKS som igjen har konkurranseutsatt selve innsamlingen av
husholdningsavfall. I forbindelse med nytt anbud som skal gjelde i seks + 1+1+1 år fra 9.4.2018 er
det vurdert nøye hvilke miljøkrav som skal stilles. Det er vurdert at det er ønskelig å få erfaring
med
elektrisk drevet renovasjonskjøretøy til dette formålet, og det er derfor lagt inn en opsjon i
anbudet om 1 stk helelektrisk renovasjonskjøretøy, under forutsetning av styrets vedtak. NordRen
AS tilbyr 1 stk helelektrisk kjøretøy som erstatning for ordinært dieseldrevet renovasjonsbil, for
drift i sentrale deler av Arendal til en årlig ekstrakostnad på MNOK 0,44. Denne søknaden gjelder
støtte til merkostnaden ved å utløse denne opsjonen.
"
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
Miljødirektoratet har i 2018 mottatt søknader om støtte til utslippsfrie maskiner og kjøretøy for til
sammen 38 millioner kroner. Anleggs- og driftsmaskiner står for store utslipp. Elektrifisering av
maskinparken gir direkte utslippskutt og er i tillegg en viktig tilpasning til lavutslippssamfunnet.
Arendal kommune har søkt kr 1,98 millioner i støtte for å dekke merkostnadene ved å utløse en
opsjon på ett elektrisk renovasjonskjøretøy i kontrakten som skal gjelde fra 2018. En overgang til
elektrisk renovasjonsbil gir en estimert utslippsreduksjon på 45 tonn CO2 per år i seks til ni år.
Erfaringene med bruk av elektrisk renovasjonsbil vil også danne grunnlag for å vurdere om det er
realistisk og mulig å elektrifisere alle eller mange av de 18 renovasjonsbilene som brukes i dag.
Det er positivt at kommunen stiller klimakrav gjennom sine innkjøp, her har kommunen en viktig
rolle. Miljødirektoratet vurderer at tiltaket vil redusere utslipp og at det har en stor spredningsverdi
til andre kommuner. Tiltaket har en høy kostnad per tonn CO2, men Miljødirektoratet forventer at
merkostnaden for elektrifisering av renovasjonsbiler vil synke med økende etterspørsel, og mener
det er positivt at Arendal bidrar til denne etterspørselen.
Kostanden ved å utløse opsjonen er oppgitt til 0,44 mill. kr per år i seks år, tilsvarende et
totalbeløp på kr 2,64 millioner. Vi gir tilsagn om støtte tilsvarende 75% av merkostnaden av
opsjonen på en elektrisk renovasjonsbil, begrenset oppad til kr 1 980 000.
Dersom renovasjonsselskapet søker og får støtte til renovasjonsbil hos Enova, og dette gjenspeiles i
et revidert opsjons-tilbud, endres dette tilsagnet tilsvarende. Enova har et program som kan støtte
renovatørens investeringer i klimavennlig utstyr, men Enova støtter ikke kommunen som innkjøper
med merkostnader som følger av å stille strengere klimakrav.

RAPPORTERING OG UTBETALING
Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Logg på med samme bruker som leverte søknaden.
Vi ber om at kommunen rapporterer på resultater og erfaringer fra prosjektet. Tiltaket har stor
spredningsverdi og vi oppfordrer kommunen til aktivt å spre informasjon og erfaringer fra
prosjektet, og oppfordre renovasjonsselskapet til å gjøre det samme.
Utbetaling skjer etter sluttrapportering og på grunnlag av bekreftet regnskap, eller i dette tilfellet
bekreftet økonomisk binding i kontrakt. Sluttrapport skal som vedlegg inneholde signert kontrakt for
seks år med tydelig informasjon om hva opsjonen koster. Tilskuddet skal gå til å utløse opsjon for å
bruke elektrisk renovasjonsbil i seks år, jf. søknaden. Hvis kontrakten blir avbrutt og hele eller
deler av opsjonen (dvs. noen eller alle seks årene) ikke utløses, skal de resterende midlene
tilbakebetales til Miljødirektoratet.
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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.
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

01.09.2019

Erfaringsrapport
avsluttet prosjekt

Rapportering i henhold til kravene beskrevet i brevet

01.12.2021

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

201911

Utbetaling av tilskudd

Beløp
1 980 000

Tilsagnet er gyldig til 31.12.2021. 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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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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