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Tilskudd til - Klimavennlig tettsteds- og
destinasjonsutvikling

Takk for søknaden fra 14.02.2020 med referansenummer 20SC22EB om tilskudd på kr 1 368 000. Vi
har behandlet søknaden og gir med dette et tilskudd på kr 1 368 000. Tilskuddet blir utbetalt når
dere har rapportert i tråd med kravene under. Tiltaket som gis tilskudd er "Klimavennlig tettsteds-
og destinasjonsutvikling".

Begrunnelsen for vedtaket er:

BAKGRUNN OM KLIMASATS
Miljødirektoratet mottok 587 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i
kommunene" i februar 2020. Kommuner og fylkeskommuner har søkt om i overkant av 723 millioner
kroner. Etter vedtak av revidert nasjonalbudsjett er det tilsammen satt av 329 millioner i
statsbudsjettet for 2020, hvorav 97 millioner er øremerket utslippsfrie hurtigbåter. Det betyr at
flere klimatiltak ikke får støtte, og at enkelte får mindre enn omsøkt.

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 om lag 80 søknader på til sammen 43 millioner kroner om tiltak innenfor
klimavennlig areal- og transportplanlegging. Det er et stort potensial for å redusere klimagassutslipp
ved å ivareta karbonrike arealer, legge til rette for klimavennlig utbygging, redusert transportbehov
og utslippsfrie reiser gjennom kommunens arealplanlegging.

Økonomisk støtte til klimavennlig areal- og transportplanlegging skal bidra til gode
beslutningsgrunnlag med betydelig ekstra klimafokus. Støtten skal derfor bidra til en tydelig
ekstraordinær innsats for å innarbeide klimahensyn i kommunens planlegging.

MILJØDIREKTORATETS VURDERING AV KLIMASATS-SØKNADEN
Innlandet fylkeskommune har søkt støtte til å utvikle måleindikatorer og styrke veiledningstjenesten
for klimavennlig tettstedsutvikling og fortetting i små byer og tettsteder. En særskilt problemstilling
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i fylkeskommunen er veksten i fritidsdestinasjonene i fjellet, og et synkende folketall og en
aldrende befolkning i bygdene. Målet med prosjektet er å finne en metodikk for areal- og
transportplanlegging der tettstedene og fritidsdestinasjonene sees i sammenheng. Fylkeskommunen
ettersendte tilleggsinformasjon i en e-post datert 28. mai, der prosjektet beskrives som en
sammenlikningsstudie. Klimafotavtrykket fra arealbruk og transport ved hyttebygging skal
sammenliknes for tre ulike lokaliteter: 1) på fjellet, 2) i sonen mellom tettstedet og fjellet, og 3) i
sentrum. Indikatorene som skal benyttes i vurderingen er bilbruk i forbindelse med hytteopphold på
de tre lokalitetene, og klimagassberegninger for byggematerialer, arealutnyttelse og infrastruktur i
hyttefeltene. Hyttestørrelse, arealbruk til infrastruktur og transportgenerering trekkes frem som
faktorer der klimagassutslipp kan reduseres. I tillegg skal de tre hyttelokalitetene vurderes ut fra
andre effekter, for eksempel lokal næringsutvikling og sysselsetting. Fylkeskommunen vil henvende
seg til alle de aktuelle hyttekommunene i Innlandet for å få aktuelle eksempelområder, og
erfaringene kan ha overføringsverdi til andre regioner. Midlene skal blant annet gå til
konsulentbistand og egen timebruk.

Miljødirektoratet vurderer at prosjektet vil bidra til ytterligere styrking av klimahensyn i
planleggingen, og at det er potensiale for klimagassreduksjon ved å gjennomføre tiltakene som
beskrevet. Det trekker opp at arbeidet organiseres slik at hyttekommunene får økt veiledning og
kompetanse på klimavennlig areal- og transportplanlegging. Fylkesmannen anbefaler søknaden, og
påpeker at prosjektet kan ha overføringsverdi da det er en veldig relevant problemstilling for mange
hyttekommuner i regionen og andre deler av landet. Vi vil oppfordre kommunen å kontakte Øystre
Slidre kommune ved kontaktperson Inger Elisabeth Hilstad og Åseral kommune ved kontaktperson
Kari Røynlid da de også jobber med klimavennlig hyttebygging.

Miljødirektoratet støtter søknaden, med vilkår om at fylkeskommunen dokumenterer at støtten har
gått til økt klimafokus i planarbeidet. Videre skal klimaeffekten av de ulike alternativene
synliggjøres. Støtten dekker inntil 50 % av kostnaden ved å innarbeide klimahensyn ekstra godt i
planarbeidet, oppad begrenset til 1 368 000 kr.

Rapport og regnskap må tydelig formidle hva den ekstra klimainnsatsen består i, og klimaeffekter og
evt kostnader av ulike tiltak bør vurderes som en del av arbeidet.

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.miljødirektoratet.no.

Mulighetsstudier/planvisjoner, analyser, strategier og konsekvensutredninger som utarbeides med
støtte 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.

Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendte rapporter og bekreftet regnskap.

KRAV TIL REGNSKAP
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Sluttregnskapet skal være bekreftet av økonomisjef/regnskapsansvarlig, kommunerevisjon eller
ekstern revisor. For tilskudd på 1 000 000 kr eller mer skal sluttregnskapet være bekreftet av
revisor. Eventuelle delregnskap skal være bekreftet av økonomisjef/regnskapsansvarlig.

Regnskapet må vise tydelig hva de ulike delene av klimatiltaket har kostet. Merverdiavgift skal være
spesifisert. Dersom kommunens egne arbeidstimer inngår som en del av klimaprosjektet skal det for
hver person oppgis antall timer, timesats og navn på ansatt. Detaljerte timelister og fakturaer skal
ikke sendes inn til Miljødirektoratet, men kommunen må ha dette som underlagsdokumenter for
regnskapet. Kommunens egen arbeidstid kan godskrives med inntil kr 600 per time.

AKSEPT
Frist for å akseptere tilbudet er 1. september 2020. Tilbudet aksepteres i søknadssenteret.

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.

Sammendrag av søknad:
"IFK ønsker å bidra til at det gjennomføres klimavennlig tettsteds- og destinasjonsutvikling i våre
kommuner. Vi vil utvikle måleindikatorer for miljøvennlig tettstedsutvikling og styrke
veiledningstjenesten innenfor temaet klimavennlig stedsutvikling og fortetting med kvalitet for
små byer og tettsteder. En særskilt problemstilling for Innlandet er den eskalerende veksten i
fritidsdestinasjonene som utvikles til nye tettsteder på fjellet. I bygda er det et stadig synkende
folketall og en aldrende befolkning. På fjellet er det sterk vekst i fritidsinnbyggere med sterk
kjøpekraft. Hvordan utvikle tettstedene for å imøtekomme behovene til både de fastboende og
fritidsinnbyggeren og samtidig utvikle attraktive og klimavennlige tettsteder? IFK vil samarbeide
med 5 aktuelle kommuner. Målet er å finne en metodikk for samordning mellom ATP der
tettstedene og fritidsdestinasjonene ses i sammenheng. Erfaringene fra pilotkommunene skal gi
overføringsverdi til de andre landkommunene i Innlandet."

Vi stiller følgende krav til rapportering:

Leveranse Beskrivelse Frist

Delrapport Delrapport med resultater og erfaringer fra arbeidet så langt.
Eventuelt bekreftet delregnskap.

15.06.2021

Sluttrapport Sluttrapport med resultater og erfaringer fra arbeidet.
Bekreftet regnskap.

15.10.2022

Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter.

Tilsagnet er gyldig til 31.12.2022. Tilsagnet faller bort, dersom dere ikke overholder
rapporteringskravene.

Utbetalingsplan:
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Dato Beskrivelse Beløp

202212 Utbetaling på grunnlag av rapport og regnskap 1 368 000

Gi oss umiddelbar beskjed, dersom forutsetningene for å gjennomføre tiltaket endres vesentlig eller
faller bort (teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig).

Viktig å vite
Vær oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen kan kontrollere om tilskuddet er
brukt i samsvar med forutsetningene. Vær også oppmerksom på at vi helt eller delvis kan kreve at
du/dere betaler tilbake tilskuddet, dersom midlene ikke er brukt i tråd med forutsetningene, eller
at forutsetningene faller bort.

Husk å oppbevare regnskapsbilag knyttet til gjennomføringen av tiltaket i tråd med generelle regler
om oppbevaring av bilag i bokføringsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Herdis Laupsa Marlene Wæge Stubberud
seksjonsleder saksbehandler

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

Kopi:
Fylkesmannen i Innlandet fminpost@fylkesmannen.no
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