
Retningslinjer for tilskudd til tiltak mot marin forsøpling 

1. Formål:
Formålet med tilskuddsordningen er å redusere forsøplingen i Kristiansand kommune. 

Tilskuddsordningen skal bidra til forebygging og opprydning av forsøpling. 

Tilskuddsordningen skal bidra til å oppnå kommunens mål. 

2. Hva det gis tilskudd til?
Type aktivitet: 

- forebyggende arbeid 

- opprydning av forsøpling på land og i sjøen 

Type utgift: 

-kostnader til kjøp av  utstyr 

- reisekostnader 

- gjennomføring av arrangement eller aksjon, herunder også arrangementer under Miljøuka, 
der innbyggere og/eller næringslivet inviteres til deltakelse. Miljøuka arrangeres av Kristiansand 
kommune i uke 42, 12.-18. oktober.  

Det kan også søkes motivasjonsmidler begrenset oppad til 10 000,-. Bruk av motivasjonsmidler skal 
ikke undergrave prinsippet om at opprydding skal baseres på dugnad og frivillighet. 
Motivasjonsmidler skal gå til allmennyttige formål, eksempelvis enkel bevertning under 
ryddeaksjoner (f.eks. pølser og brus), i enkelte tilfeller brukt til innkjøp av mindre premier og kan 
vurderes brukt som inntekt til lag og foreninger (korps, idrettslag, skoleklasser og liknende). 

Sted: aktiviteter som foregår i Kristiansand kommune 

Tidsrom: aktiviteten skal være ferdig innen 01.09.2021 

3. Hva det ikke gis tilskudd til
Det gis ikke tilskudd til: 

- dekning av underskudd ved gjennomførte tiltak, 

- dekning av lønn for private personer, 

-dekning av  kostnader som allerede er finansiert av andre aktører som Hold Norge Rent og 
Miljødirektoratet. 



4. Hvem det kan gis tilskudd til?
Alle typer organisasjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner i Kristiansand kommune kan søke om 
tilskudd.  

5. Søknadsfrist
02. juli 2020.

6. Krav til søknaden:
Søknadssum kan maksimalt utgjøre 50 000 og minimalt 5 000 NOK    

Gjeldende elektronisk søknadsskjema skal benyttes. Søknaden må ha følgende vedlegg: 

- prosjektbeskrivelse med plan for gjennomføring og informasjon om kostnader 

7. Saksbehandling
Innvilget tilskudd utbetales i løpet av august 2020. Avslag på søknad om tilskudd kan påklages i 
henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Eventuell klage må sendes By- og stedsutvikling innen 
tre uker etter at avslagsbrev er mottatt.  

8. Vurdering av søknaden
Effekt av tiltak skal vektlegges. Tiltak rettet mot forsøpling i strandsonen, i sjø og langs vassdrag vil bli 
prioritert. 

9. Krav til mottaker av tilskudd
Følgende krav stilles til mottaker av tilskudd: 

- Tilskudd gis under forutsetning av at driften gjennomføres i samsvar med søknaden. Ved 
vesentlige endringer skal saksbehandler i kommunen kontaktes umiddelbart. 

- Dersom tilskuddet ikke benyttes i samsvar med forutsetningene, kan kommunen kreve at 
tilskuddet skal betales tilbake.   

- En kort rapport som viser bruken av tilskuddet skal leveres til saksbehandler innen to 
måneder etter at aktiviteten er gjennomført. 

- Det vil fremgå av kontrakten som følger av en bevilgning at det fullt og helt er søkers ansvar å 
ivareta sikkerheten til dem som deltar i tiltaket som det gis tilskudd til. 

Spørsmål angående tilskuddsordningen og utfylling av søknad kan rettes til: 

Helene.spigseth.iglebaek@kristiansand.kommune.no   
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