
Retningslinjer for Klima- og omstillingsfondet 

1. Formål 

Klima- og omstillingsfondet skal bidra til å redusere klimagassutslippene som Kristiansand har et 

ansvar for. Fondet skal gi insentiver til å gjennomføre effektive klimatiltak i Kristiansand som bidrar til 

å nå klimamål. 

Tilskuddsordningen skal støtte opp under de føringer som er vedtatt i kommuneplanens 

samfunnsdel. Tilskuddsordningen vil ha særlig søkelys på to mål som følger av samfunnsdelen: 

1. Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 

2030. 

2. I Kristiansand oppnår kommune og innbyggere mer med mindre ressursbruk. 

Tilskuddsordningen skal gi næringsvirksomheter, privatpersoner, borettslag og sameier, lag og andre 

organisasjoner muligheter til å gjennomføre effektive klimatiltak og ordningen skal ha en sosial profil. 

2. Hva det kan gis tilskudd til 

Det kan gis tilskudd til større eller mindre klimatiltak som bidrar til å redusere klimagassutslippene i 

Kristiansand. 

Eksempler på aktiviteter / tiltak som kan støttes er: 

• Ladeinfrastruktur til borettslag og sameier 

• Sykkelparkering i borettslag og sameier 

• Ladeinfrastruktur i bedrifter 

• Hurtiglader for elektrisk varebil 

• Elektrisk lastesykkel for bedrifter 

• Trygg sykkelparkering på jobb 

• Tiltak innen miljøvennlig transport som f. eks el-sykkel-pool for bedrifter 

• Tilrettelegging for ansatte som ønsker å gå/løpe/sykle til jobb 

• Tiltak for utslippsfri anleggsplass, inkludert kartleggingstilskudd 

• Tiltak som reduserer forbruk og matsvinn 

• Tiltak som bidrar til holdnings- og atferdsendringer 

• Tiltak som støtter gjenbruk og sirkulærøkonomi 

• Forsknings-, innovasjons- og utviklingsprosjekter og pilotprosjekter, som vil bidra til 

klimagassreduksjon 

• Tiltak som inkluderes i handlingsplan for Klima- og miljøstrategien 

• Mer klimavennlig jordbruk 

• Reduksjon av emballasje 

Eksemplene er ikke uttømmende og andre tiltak som kan vise til en konkret reduksjon i 

klimagassutslipp kan gis støtte gjennom fondet. 

3. Det gis ikke tilskudd til 

• Ordinær drift/vedlikehold. 

• Allerede påbegynte eller gjennomførte tiltak. Dersom tiltaket er påbegynt etter 01.01.2021, 

kan det søkes støtte fra fondet. 



• Tiltak som dekkes av andre kommunale eller statlige tilskuddsordninger. 

• Tiltak som er pålagt av offentlige myndigheter. 

4. Hvem kan søke 

Næringsvirksomheter, privatpersoner, borettslag og sameier, lag og andre organisasjoner som ønsker 

å bidra til å redusere klimagassutslippene i Kristiansand kommune. 

5. Søknadsfrist 

Klima- og omstillingsfondet har en varighet fra 2021 - 2024. Søknadene vil behandles av en komité 

bestående av minst tre ansatte i Klima og arealutvikling. Det vil være to søknadsfrister per år, og 

søknadene behandles samlet i etterkant av søknadsfristen. 

Kommunens kan veilede i søknadsarbeidet. 

6. Krav til søknaden 

Søknaden skal sendes inn på elektronisk søknadsskjema, som er tilgjengelig på kommunens 

hjemmeside. Alle obligatoriske felt i skjemaet må fylles ut. 

Kun søknader sendt via kommunens søknadsportal innen søknadsfristen vil bli behandlet. 

Søknaden må synliggjøre bidraget til å redusere klimagassutslipp ved en kort omtale, og gi en 

kvantitativ bedømmelse på om forventet effekt av tiltaket fører til stor, middels eller lav reduksjon av 

klimagassutslipp. 

Andre positive effekter av tiltaket som bedre luft, bedre helse, og liknende kan også synligjøres i 

søknaden, men er ikke et krav. Hvis gjennomføring av tiltaket påvirker miljøet, må dette redegjøres 

for i søknaden. 

Det gis støtte med 40 % av totalkostnad, men begrenset oppad til maksimalt 250.000 NOK og nedad 

til minimalt 5.000 NOK. Dersom tiltaket har en klar sosial profil, kan det støttes inntil 80% av 

totalkostnad, men behovet for dette må da være redegjort for i søknaden. 

Søknaden må redegjøre for et budsjett over relevante og nødvendige kostnader som ligger til grunn 

for gjennomføring av tiltaket. 

Etter at støtten er innvilget, kan søker gjennomføre prosjektet. Prosjektet må være gjennomført 

innen 2 år etter at søknaden er innvilget. 

7. Saksbehandling 

I vurderingen av søknadene legges det vekt på: 

• Initiativer som viser og sannsynliggjør reduksjon av klimagassutslipp. 

• Kvalitet i tiltak, omfanget og bidrag til utslippsreduksjon. 

• Tiltak som har dokumentert store utslippsreduksjonspotensialer. 

• Tiltak som er i samsvar med kommunens klimamål og strategier  

• Tiltak som er inkludert i handlingsplanen som utarbeides for å følge opp kommunens Klima- 

og miljøstrategi. 

8. Utbetaling 



Følgende krav stilles til mottaker av tilskudd: 

• Tilskudd gis under forutsetning av at prosjektet gjennomføres i tråd med søknaden. Ved 

vesentlige endringer skal saksbehandler i kommunen kontaktes umiddelbart. 

• Dersom tilskuddet ikke benyttes i samsvar med forutsetningene, kan kommunen kreve at 

hele eller deler av tilskuddet skal betales tilbake. 

• En kort rapport som viser bruken av tilskuddet, skal sendes til kommunen innen to måneder 

etter at tiltaket er gjennomført. 

• Det er fullt og helt søkers ansvar å ivareta sikkerheten til dem som deltar i tiltaket som det gis 

tilskudd til. Dersom tiltaket krever tillatelse fra enten offentlige myndigheter eller private, må 

slik tillatelse være innhentet før tiltaket kan påbegynnes. 

• Støtten vil bli utbetalt etterskuddsvis, når søker har sendt inn nødvendig dokumentasjon. 

9. Klage 

Helt eller delvis avslag på søknad om tilskudd kan påklages av den enkelte søker i henhold til 

forvaltningslovens bestemmelser. Eventuell klage må sendes til: Kristiansand kommune, Klima og 

arealutvikling, Miljøvernenheten, Postboks 4, 4685 Nodeland eller 

Post.byutvikling@kristiansand.kommune.no  

Klagen må sendes innen tre (3) uker etter at kommunens vedtak er mottatt. Klager behandles i tråd 

med forvaltningslovens bestemmelser og kommunens retningslinjer for klagesaker. 
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