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Støtte til innkjøp av klimavennlige maskiner
Oslo skal kutte klimagassutslippene med 95 % innen 2030. Et av tiltakene for å redusere utslipp er å
konvertere kommunens maskinpark til å være utslippsfri eller gå på bærekraftig biodrivstoff innen
utgangen av 2020.
Klimasats er Miljødirektoratets støtteordning for klimatiltak i kommunene. Oslo kommune har
mottatt 8 millioner kroner i Klimasatsmidler for å dekke merkostnadene ved anskaffelser av
nullutslipps- og biogassmaskiner til egen virksomhet. Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er
ansvarlige for å fordele midlene til virksomheter som skal anskaffe nye klimavennlige maskiner.
Kriterier for støtte:
Klimasatsmidlene kan dekke inntil 75 % av merkostnaden i forhold til en konvensjonell (fossil)
maskin. Det gis støtte til alle typer maskiner, inkludert mindre maskiner som sitteklippere og
løvblåsere. En forutsetning for å få tilskudd er at anskaffelsene ikke vil kvalifisere til Enova-støtte.
Dette betyr at de aller største maskinene ikke kan støttes gjennom Klimasatsmidlene. Dette er typisk
store gravemaskiner, hjullastere eller dumpere. Virksomheter som har slike store maskiner
oppfordres til å søke Enova om støtte for å konvertere til klimavennlige maskiner.
Kriteriene for å få dekket merkostnaden gjennom klimasatsmidler er:




Den nye maskinen må benytte: elektrisitet, hydrogen eller biogass som drivstoff
Det må være en merkostnad forbundet med å kjøpe en mer klimavennlig maskin
Dersom stor anleggsmaskin: Maskinen bør ha et årlig forbruk som er lavere enn 10 000 liter
(Enova støtter i hovedsak store maskiner som har et forbruk høyere enn 10 000 liter)
Fremgangsmåte for å få støtte:
1. Søknadskjema fylles ut og sendes til guro.wensaas@uke.oslo.kommune.no
2. UKE behandler søknaden og klarerer med Miljødirektoratet og Enova at søknaden oppfyller
kriteriene.
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3. Utbetaling av merkostnad skjer etter at anskaffelsen er gjennomført og nødvendig
dokumentasjon på dette er oversendt UKE
Klimasatsmidlene som Oslo kommune har mottatt må benyttes innen utgangen av 2022. For de
virksomhetene som ikke allerede har planlagt utskifting av sine anleggsmaskiner vil vi anbefale å
vurdere denne muligheten i forbindelse med fremtidige budsjettprosesser.
UKE vil behandle søknader fra virksomhetene og bevilge midler fortløpende.
Har du spørsmål knyttet til denne ordningen, kontakt Guro Bøe Wensaas i UKE,
guro.wensaas@uke.oslo.kommune.no
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