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Tilskudd til - Pilotprosjekt utslippsfri byggeplass
Vi viser til søknaden datert 15.11.2021 med referansenummer 21SB0E47 om tilskudd på kr 1 725 000.
Vi har behandlet søknaden og gir med dette et tilskudd på kr 1 725 000. Tilskuddet blir utbetalt når
du/dere har rapportert i tråd med kravene under. Tiltaket som gis tilskudd er "Pilotprosjekt utslippsfri
byggeplass".

Begrunnelsen for vedtaket
Kristiansand kommune har søkt om støtte til merkostnader ved å gjennomføre et middels stort
byggeprosjekt som pilot for utslippsfri byggeplass. Erfaringen fra dette prosjektet skal danne grunnlag
for å stille dette kravet i alle kommunale prosjekter. Pilotprosjektet er bygging av Øvre Slettheia
barnehage, som skal gjennomføres etter passivhusstandard med definert ramme for klimagassutslipp
fra materialbruk. Kostnadsramme for barnehagen er totalt 64 mill.

Merkostnaden for utslippsfri byggeplass er anslått til 2 300 000 kr. Midlene skal etter planen brukes til
å dekke merkostnader ved graving og utomhusarbeider, bygningsmessige arbeider inkludert
byggoppvarming, og rådgiver i miljøteknikk til bistand og rapportering.

Beregnet klimakutt fra utslippsfri byggeplass er anslått til 24 tonn CO2. Kommunen skriver at "Dette er
relativt beskjedne tall og vil ikke kunne forsvares i en direkte kost/nytte vurderingen. Formålet med
pilotprosjektet er å skaffe erfaring og forberede markedet på at dette kravet skal innføres for all
kommunal byggevirksomhet. Kristiansand kommune bygger 10.000-20.000 m2 nybygg per. år. Basert
på at utslippene fra byggeplasser utgjør gjennomsnittlig 50 kg CO2e/m2 bygget areal, vil dette gi en
reduksjon på 500-1000 tonn CO2e."

Miljødirektoratet vurderer at prosjektet fremstår som ambisiøst med tanke på utslippskutt fra
byggeplassen, og med en konkret gjennomføringsplan for å oppnå dette. Det trekker opp at
kommunen har en plan for å få frem erfaringer som kan være nyttige for andre byggeplasser i
kommunen. Potensialet for klimakutt fra bygge- og anleggsplasser er betydelig, og bruk av elektriske
anleggsmaskiner vil bidra til økt erfaring og utbredelse av utslippsfrie løsninger og lavere kostnader på
sikt. Miljødirektoratet støtter søknaden.

Slik vi forstår søknaden har kommunen ikke gjennomført en anskaffelse enda, men planlegger å lyse ut
oppdraget våren 2022.

Kristiansand kommune
rådgusgt 18
4604 KRISTIANSAND S Trondheim, 24.01.2022

Deres ref.:
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Erik Sandsmark

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2021/12988
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Saksbehandler:
Marit Kathrine Hepsø
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STØTTESUM OG VILKÅR
Miljødirektoratet støtter søknaden med 75 prosent av kommunens dokumenterte merkostnader ved
utslippsfri byggeplass, opp til 1 725 000 kroner, som omsøkt.

Kommunen må benytte midlene i tråd med relevant regelverk, blant annet regelverket om offentlige
anskaffelser.

Kommunen skal rapportere klimaeffekt i tonn CO2 sammenliknet med bruk av fossilt drivstoff.

Vi ber kommunen rapportere spesifikt på hva som er gjort for å å skaffe erfaring og forberede
markedet på at dette kravet skal innføres for all kommunal byggevirksomhet, ettersom prosjektet skal
være en pilot for å bidra til dette.

AKSEPT
Frist for å akseptere tilbudet er 15. mars 2022.
Tilbudet aksepteres i søknadssenteret.

RAPPORTERING OG UTBETALING?
Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Det er mulig å legge inn rapport så snart regnskapet er
klart, selv om dette er før rapporteringsfristen. Veiledning til rapportering finnes på
www.miljodirektoratet.no. Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendte rapporter og
bekreftet regnskap.

KRAV TIL REGNSKAP
Sluttregnskapet skal være bekreftet av økonomisjef/regnskapsansvarlig, kommunerevisjon eller ekstern
revisor. For tilskudd på en million eller mer skal sluttregnskapet være bekreftet av revisor. Regnskapet
må vise tydelig hva de ulike delene av klimatiltaket har kostet. Merverdiavgift skal være spesifisert.
Timelister og fakturaer skal ikke sendes inn til Miljødirektoratet, men kommunen må ha dette som
underlagsdokumenter for regnskapet. Dersom kommunens egne arbeidstimer inngår som del av
klimaprosjektet skal det for hver enkelt ansatt føres opp antall timer, timesats og navn på ansatt.
Kommunens egen arbeidstid kan godskrives med inntil kr 600 per time.

BAKGRUNN OM KLIMASATS
Miljødirektoratet har mottatt 474 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i
kommunene" i 2021. Kommuner og fylkeskommuner har søkt om nesten 446 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.
Miljødirektoratet mottok 14 søknader på til sammen 43,8 millioner kroner om tiltak innenfor
klimavennlige bygg- og anleggsplasser til fristen 15. november 2021.

Les mer om Klimasats på www.miljodirektoratet.no/klimasats.
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Lykke til med arbeidet!

Vi stiller følgende krav til rapportering

Leveranse Beskrivelse Frist
Delrapport Delrapport med bekreftet regnskap 01.11.2022
Sluttrapport Sluttrapport med revisorbekreftet regnskap 15.11.2023
Erfaringsrapport
avsluttet prosjekt

Erfaringsrapport 01.05.2024

Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter.

Tilsagnet er gyldig til 31.12.2023. Tilsagnet faller bort, dersom du/dere ikke overholder
rapporteringskravene.

Utbetalingsplan

Dato Beskrivelse Beløp
202212 Delutbetaling av tilskudd 690 000
202312 Sluttutbetaling av tilskudd 1 035 000

Gi beskjed dersom tiltaket ikke kan gjennomføres som planlagt
Du/dere må umiddelbart gi oss beskjed dersom forutsetningene for å gjennomføre tiltaket endres
vesentlig eller faller bort. Det kan for eksempel være at tidsplanen ikke kan overholdes, eller at det
oppstår andre tekniske, faglige eller økonomiske endringer.

Bruken av midlene kan bli kontrollert
Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen kan kontrollere om tilskuddet er brukt i tråd med
betingelsene for å få tilskudd og vilkårene knyttet til tilskuddet.

Miljødirektoratet kan kreve at tilskuddet blir helt eller delvis tilbakebetalt dersom du/dere ikke bruker
midlene i tråd med betingelsene og vilkårene.

Du/dere må oppbevare bilagene til regnskapet for tiltaket i tråd med bokføringslovens generelle regler
om bilag.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Herdis Laupsa Marit Kathrine Hepsø
seksjonsleder saksbehandler
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Kopi til:
SFAG sfagpost@statsforvalteren.no
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