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Hva er «Klimasats»?
• Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene
• Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som
reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til
lavutslipps-samfunnet.
• Det er satt av 150 millioner kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2018.
Midlene skal utløse klimatiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar
til omstilling til lavutslippssamfunnet. Deler av midlene kan gå til å planlegge
og utrede klimatiltak, og til nettverk og deling av erfaring.
Se under
www.miljokommune.no
og gå videre til Klimasats.

Hvilke tiltak kan få støtte ? (1 av 2)
Type tiltak

Maks søkesum og
maks andel av totalkostnaden

Minste søkesum

1.

Klimavennlig areal- og
transportplanlegging

1 million kroner,
50 prosent for klimarelatert tiltak eller
kompetanse

150 000,-

2.

Klimavennlig transport gjennomføring av tiltak

7, 5 millioner kroner,
50 prosent av totalkostnaden eller
75 prosent av merkostnad ved innkjøp

50 000,-.

7, 5 millioner kroner,
50 prosent av totalkostnaden eller
Klimagassreduserende tiltak 75 prosent av merkostnad ved innkjøp
3.
i andre sektorer For bygg:
gjennomføring
3 millioner,
75 prosent av merkostnad ved
klimavennlige løsninger
Her kan avfall komme inn som tema!

150 000,-

Hvilke tiltak kan få støtte ? (2 av 2)
Type tiltak

Maks søkesum og
maks andel av totalkostnaden
Her kan avfall komme inn som tema!
4.

Forprosjekter for
klimagassreduserende tiltak komme fra ord til handling

5.

Interkommunale nettverk for
kompetanseheving og
erfaringsdeling

Minste søkesum

250 000,-,
50 prosent av totalkostnadene

50 000,-

25 000,- per kommune, en kommune kan
utløse støtte i ett nettverk.
Egne tildelingskriterier for nettverk.

MEN: «Det gis ikke støtte til energieffektivisering, karbonfangst, klimatilpasning,
forskningsprosjekter og utvikling av ny teknologi gjennom denne ordningen. Det gis heller
ikke støtte til støtteordninger og tilskuddsordninger i regi av kommune eller fylkeskommune.»

Avfallsrelaterte prosjekter innen Klimasats
• Innvilget i år 2016:
• Prosjekter ang. matsvinn, avfallsdunker i biobasert plast, bærekraftig
renovasjonslogistikk i bysentrum, biokull-produksjon og –anvendelse.

• Innvilget i år 2017:
• Flere forprosjekter innen biogass, dessuten prosjekter om utnyttelse av
deponigass, gjenbruk av (kortreiste) masser, el-renovasjonsbiler, avfall fra
festivaler/arrangementer.

Omsøkte Klimasats-prosjekter 2018 med
relasjon til avfallsområdet
• Behandlingsanlegg for sand- og oljeslam
• El-renovasjonsbil
• Klima- og miljøvennlig massehåndtering
• Biogass (forprosjekt)
• Hydrogenproduksjon fra fornybar energi
• Ombruk av materialer
• Matsvinn
• Elektriske komposteringsmaskiner
• Utfasing av torvbruk og utvikling av alternative dyrkningsmedier
• Fossilfri drift av avfallsbehandlingsanlegg
• Lagring av karbon i landbruket

Oppsummering og foreløpig konklusjon:
• Avfall kan være et tema i Klimasats dersom en kan sannsynliggjøre et
reduksjonspotensiale mht. klimagasser.
• Forskning og teknologiutvikling er i utgangspunktet utelukket fra Klimastats, men
det ser ut til at en likevel kanputte en viss utrednings-, rådgivings-, evalueringsog testingsaktivitet inn i prosjektene.
• Det er kommunene som kan søke om prosjektmidler, og det er kommunene som
er prosjekteierne. Prosjektene må sågar ha en politisk forankring.
Og kommunene – eller KF eller IKS – må bibringe egeninnsats.
- Men dette utelukker ikke at det er FoU-miljøer som kommer med sine gode
prosjektideer til kommunene (. . . og få dem til å søke . . .) .

