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Utbetaling av tilskudd - Bygg i Tre Buskerud
Det vises til deres søknad om tilskudd av 15.02.2018 med referansenummer 18S5EEF9. Det er søkt
om et tilskudd på kr 500 000. Miljødirektoratet har behandlet søknaden, og vil utbetale et tilskudd
til tiltaket. Tiltaket som gis tilskudd er "Bygg i Tre Buskerud".
Beskrivelse av tiltaket:
"Nettverket vil drive mobilisering og tilrettelegge for inspirasjon, kompetanseheving og
erfaringsoverføring mellom prosjekter og regioner. Målet til nettverket er tredelt;
1) At både kommuner og verdikjeden (arkitekter, rådgivende ingeniører, entrepenører mm) får økt
kunnskap om bærekraftig byggeri og tre som byggemateriale
2) At det bygges flere miljøvennlige offentlige bygg, primært i tre
3) At det offentlige bruker sin innkjøpsmakt til innovasjon og utnytter sin rolle som planmyndighet
og krevende bestiller
"
KLIMASATSSTØTTE TIL NETTVERK
Kommunene kan søke tilskudd til interkommunale nettverk for kompetanseheving, erfaringsdeling
og samarbeid om konkrete tiltak for klimagassreduksjon og omlegging til lavutslippssamfunnet.
Det gjelder særskilte krav til nettverkene. Nettverket må
•
ha et mål og minimum en enkel aktivitetsplan
•
ha et sekretariat som har ansvar for framdrift og kontinuitet
•
være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp
•
omfatte minst fire (fylkes)kommuner
•
samarbeide med fylkesmann og fylkeskommune
Nettverket kan få kr 25 000 i støtte per kommune som deltar. Støtten utbetales til
nettverkssekretariatet.
MILJØDIREKTORATETS VURDERING
Miljødirektoratet vurderer at Bygg i Tre Buskerud dekker alle krav til nettverk. Nettverkstilskuddet
regnes ut fra at kommunene Kongsberg, Hole, Hemsedal, Gol, Flesberg, Nore og Uvdal, Modum,
Sigdal, Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Ringerike, Rollag, Hurum, Flå, Hol, Ål, Nes og Buskerud

Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no

Fylkeskommune deltar i nettverket. Det har blitt bekreftet per epost i etterkant at kommunene
Krødsherad og Lier også ønsker å delta i nettverket.
Nettverket har 21 deltakere og får kr 25 000 per deltaker, til sammen kr 525 000 for arbeidet i
2018. Tilskuddet blir betalt ut til Kongsberg kommune i rollen som sekretariat for nettverket.
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.

Tilskuddet vil utbetales til deres konto 1503 16 98275 med betalingsreferanse 2018/2498-20032017
som vist her:
Dato
01.04.2018

Beløp Beskrivelse
525 000

Tilskudd nettverk 2018

Følgende krav til rapportering og rapporteringsfrister gjelder for tilskuddet.
Leveres

Beskrivelse

Frist

Sluttrapport

Rapport om gjennomførte aktiviteter og vurdering av
nytteeffekten av støtten

25.01.2019

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.
Det gjøres videre oppmerksom på at Miljødirektoratet helt eller delvis kan kreve utbetalt tilskudd
tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at forutsetningene for
tilskuddet 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 brevet er elektronisk godkjent.

Herdis Laupsa
seksjonsleder

Ida Bjørkum
seniorrådgiver

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

Kopi:
Fylkesmannen i Buskerud
Alle deltakende kommuner
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