
 
 

Retningslinjer for miljø- og klimafondet i Aurskog-Høland kommune i 2021 
 

1. Formål 
Aurskog-Høland kommunes miljø- og klimafond skal brukes til å finansiere tiltak som er til beste for klimaet og 
miljøet, samt stimulere til miljøvennlig samfunns- og næringsutvikling, i samarbeid med: 

 Utbyggere av bolig- og næringsområder 
 Gründere 
 Foreninger 
 Privathusholdninger 
 Landbruk og annen næringsvirksomhet 

 

Fondet kan eksempelvis dekke kostnadene til: 
a. Kommunens egenandel ved innhenting av kunnskap og revidering av strategier, tema- og detaljplaner 
b. Virksomheters egenandel for etablering og innføring av klima- og miljøledelse 
c. Utredninger, tiltak for å initiere og stimulere konkrete klima- og miljøprosjekter 

 

Fondet skal bidra til å initiere og stimulere igangsetting av gode prosjekter både i egen og andres regi. Fondets midler 
skal normalt bare brukes til tiltak som gir miljøeffekt i Aurskog-Høland kommune, indirekte eller direkte. Større 
samfunnsmessige utviklingsprosjekter i offentlig eller privat regi vil kunne tilgodesees spesielt. Kommunen skal for 
øvrig være behjelpelig med informasjon om aktuelle andre støtteordninger dersom dette finnes.  
 

2. Målgruppe 
Kommunens egne virksomheter og prosjekter, samt privatpersoner, næringsdrivende og frivillige organisasjoner. 
 

3. Fondsmidler og drift 
Fondet er et viktig tiltak for miljøvennlig samfunns- og næringsutvikling. Videreutvikling og drift av fondet er 
hensiktsmessig, og gjøres i tråd med de til enhver tid gjeldende mål og føringer, slik at fondet skal være et effektivt 
miljøvirkemiddel.  
 

Forvaltningen av fondet er lagt til formannskapet, som fastsetter hvilke prosjekter som skal tildeles tilskudd, og 
størrelsen på tilskuddet etter innstilling fra utvalg for samfunnsfunksjoner og næring. Administrasjonen er 
saksforbereder. For 2021 er det satt av kr 840 000,- i økonomiplanen til fordeling. Aurskog-Høland kommune hadde 
en søknadsomgang i mai, der det ble gitt tilsagn om rundt kr 400 000,- i tilskudd. Det er rundt kr 400 000,- igjen til 
fordeling til miljøtiltak, og det åpnes opp for en søknadsomgang i oktober.  

 

4. Søknad om bruk av fondsmidler 
Det er mulig å søke om midler fra miljø- og klimafondet til miljøvennlige tiltak og prosjekter. Alle søknader sendes til 
Aurskog-Høland kommune. 
 

Søknadsfrist høsten 2021 er satt til 1. oktober. I søknaden skal det gis en grundig beskrivelse av prosjektet, inklusiv 
prosjektets miljø- og/eller klimagevinst. Det er relevant å ta med for eksempel hva som skal gjøres, hvorfor det skal 
gjøres, når og på hvilken måte. Et budsjett for prosjektet skal også følge med. Budsjettet skal bygge på konkrete 
pristilbud eller realistiske kostnadsoverslag, samt finansiering. Tilskudd fra andre støtteordninger skal tas med og 
dokumenteres. Egeninnsats regnes ikke med i beregningsgrunnlaget ved tildeling av midler. 
 

Søkere som tildeles tilskudd, vil motta et tilsagnsbrev som inneholder størrelsen på tilskuddet og alle vilkår som har 
betydning for gjennomføring av tiltaket, krav til rapportering, opplysninger om mulige kontroller og at tilskudd kan bli 
krevd tilbakebetalt dersom forutsetningene for tilskuddet blir brutt. Tiltak må settes i gang innen 2 år etter innvilget 
søknad. 

 

Tilskudd fra kommunens miljø- og klimafond kan kun gis tilsagn om dersom aktuelt tiltak/prosjekt ikke har fått eller 
søker om tilskudd fra andre tilskuddsordninger.  

 

5. Sluttrapport og regnskap – utbetaling av tilskudd 
Etter at tiltak er gjennomført, sendes sluttrapport med regnskap (inkl. kopier av bilag) til Aurskog-Høland kommune. 
Sluttrapporten skal inneholde en beskrivelse av tiltaket, hva som er gjort og resultatet av tiltaket. Tilskuddet utbetales 
etter en vurdering av regnskapet opp mot søknaden og budsjettet. Brev med informasjon om utbetalingen vil bli sendt 
mottakeren av tilskuddet. 

 

6. Ikrafttredelse 
Vedtatt av Kommunestyret i sak 15/21 den 15. februar 2021. Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato.  

 


