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• Kirvil Stoltenberg, seksjon for klimatilpasning 

og lokale klimatiltak 



Formål

Bidra til reduksjon av 
klimagasser og 
omstilling til
lavutslippssamfunnet i 
kommuner og 
fylkeskommuner

Lorenzer Platz, Nuremberg



Bilde lånt fra Flakstad kommunes nettsider

Delmål

• integrere klimahensyn i 
kommunens aktiviteter

• styrke kommunen som 
samfunnsutvikler



Søkeberettiget
• kommuner

• fylkeskommuner

• kommunale foretak

• Longyearbyen lokalstyre 

• innen formålet

• utløsende 

• bidra med egeninnsats

• politisk forankring
Florence D, Pixabay

Tildelingskriterier



2016 til 2022

2 900 søknader (301 nye i februar)

3,1 milliarder søkt (403 mill. i februar)

1,18 milliarder til utdeling (250 mill. i år)

1 586 tildelinger t.o.m. januar 2022

De seks Hallingdal-kommunene i nettverket: 

16 prosjekter

9 millioner i støtte

7 gjennomført, 8 pågår, 1 avlyst



Ekstra klimavennlig 
areal- og transport-
planlegging
Skal bidra til gode 
beslutningsgrunnlag med betydelig 
ekstra klimafokus

Rigge arbeidet slik at kompetansen 
øker  mer klima inn i alle 
planprosesser

Ivareta karbonrike arealer 

Utvikle områder med små utslipp 



Offentlig innkjøp
1) Systematisk arbeid med klimakrav i 
konkrete anskaffelser
75%, maks 2 millioner

Prioriterer 
• samarbeid mellom kommuner
• tydelig og konkret plan for 

klimagevinster

2) Støtter merkostnader ved 
klimavennlige alternativ i konkrete 
innkjøp

Ill: Snøhetta, The metric system og Terje Tønnesen



Maskiner og 
kjøretøy

Foto: Gjøvik kommune

Gjøvik kommune

Investering og leasing: samme 
støttesats som Enova, inntil 40% 
av merkostnad

Tjenestekjøp: inntil 75% av 
merkostnad

Inntil 12 millioner



Klimaambisiøse 
bygg og anlegg

1) Tidlig kartlegging av mulige klimatiltak

75 % støtte, inntil 350 000 kr 

2) Investeringsstøtte til bygg med høye ambisjoner i 

alle ledd

• rehabilitering framfor nybygg, nye materialtyper og gjenbruk

Ikke massivtre og lavkarbonbetong i nye bygg. Spesielt 

innovative løsninger kan vurderes.

75% av merkostnader, maks 3 millioner i bygg, maks 12 

millioner i anlegg

Sjekk ut: 

• Grønn rente i Kommunalbanken + muligheter hos Enova
• Kriterieveivisere hos DFØ

Tomas Bekkavik



Tiltak i andre 
sektorer

Kan søke støtte om det 
meste som ikke andre 
støtter

Klimaeffekten må komme 
tydelig fram! 

50%, inntil 12 millioner

Ryan McGuire



Forprosjekter 

Planlegge og utrede ideer

Komme fra ord til handling 

50%, inntil 350 000 kr 



Omstilling og uprøvde 
tiltak
• Lavutslippssamfunnet i 2050 krever 

nye løsninger 

Velkommen med: 

• Nye ideer og uprøvde tiltak  

• Omstillingssøknader, dvs

• Dype systemendringer

• Bredt integrert klimaarbeid i 
kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet 



Søknadsfrister
15. september

• Merkostnader for klimatiltak i konkrete 
anskaffelser

• Tidlig kartlegging av klimatiltak i bygg 
og anlegg

15. Februar 2023 ?

• Alle typer tiltak



www.miljodirektoratet.no/klimasats
Info om de vanligste tiltakene

• Største og minste søknadssum

• Eksempler på hva som støttes

• Støttes ikke

• Greit å vite 
• om søknaden
• vurderinger 
• vilkår for evt støtte



Saksbehandling



Prioritering  
Viktigst: 

• Klimagassreduksjon

• Omstilling til lavutslippssamfunnet 

• Overførings- og spredningsverdi

Kan vektlegges: 

• Andre effekter, positive og negative

• Gjennomføring og rapportering av 
tidligere tilsagn



Statsstøtte kun 
unntaksvis
EØS-avtalen begrenser når 
støtte kan påvirke 
konkurransen

Gis bare i tilfeller der det er 
særlig viktig at klimatiltaket 
gjennomføres

Mer papirarbeid og lenger 
saksbehandling for dere og 
oss



Erfaringsspredning og verktøy



22.03.202219



Hva kan Miljødirektoratet bidra med?
Klimasats

Søk støtte til 
klimatiltak

Veiledere

Klima-planlegging 
og tiltak

Eksempler

Finn tips til 
klimatiltak

Webinarer

Lær gjennom 
seminarer på nett

Podcaster

Lytt, lær og bli 
inspirert

Facebook

«Lokalt 
klimaarbeid»

Utslipps-
regnskap

for kommuner og 
fylker

Beregnings-
maler

Beregn klimaeffekt 
av tiltak

Videoer

Opptak av foredrag, 
webinarer etc.

DFØ

Hjelp til klimakrav i 
anskaffelser

1
2
3



Fortsett her: 
www.miljodirektoratet.no/klimasats


