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Lillesand kommunes støtteordning til miljø- og 
klimatiltak 

Vedtatt av Lillesand bystyre 09.09.2020 

Formål: 
Lillesand kommune gir 250.000 i økonomisk støtte til klima og miljøtiltak 
hvert av årene 2020 til 2023. Formålet med støtteordningen er å 
stimulere tiltak som fremmer bærekraftig vern- og forvaltning av 
naturmiljøet og reduserer klimagassutslipp. 
 
1. Alminnelige bestemmelser 

 
1.1. Formannskapet har myndighet til å fordele støtte til miljø- og 

klimatiltak innenfor vedtatt budsjettramme. Tildeling av midlene 
legges fram for formannskapet til behandling. 

 
1.2. Kommunen kan stille vilkår ved tildeling av midler. 

 
1.3. Vedtak kan påklages. Klagefristen er tre uker fra søkeren har 

mottatt melding om vedtak. Klagen oversendes administrasjonen 
som vurderer klagen på nytt. Dersom klager ikke får medhold 
legges den fram for klagenemnda. 

 
2. Generelle vilkår for støtte: 

 
2.1. Tiltak gjort av frivillige/dugnadsarbeid prioriteres. 

 
2.2. Søknader skal sendes inn minimum tre måneder før omsøkt 

tiltak skal gjennomføres. 
 

2.3. Søkers evne til å gjennomføre tiltaket vektlegges. 
 

2.4. Tiltak skal være i tråd med kommunens mål i 
kommuneplanens samfunnsdel. 

 
2.5. Tiltak som delvis finansieres igjennom andre 

tilskuddsordninger og/eller egne ressurser prioriteres. 
 

2.6. Innovative tiltak prioriteres. 



  - 2 - 

Besøksadresse:Østregt. 2 
4790 LILLESAND 
Bankgiro:2850.21.30554 

Postadresse:Postboks 23 
4791 LILLESAND 
E-post:postmottak@lillesand.kommune.no 

                  Telefon:  37 26 15 00 
                  Telefaks: 37 26 15 99 
                  Organisasjonsnr.: 964965404   

 

 

2 

 
3. Former for støtte: 

 
3.1. Tilskuddsmidler 

 
3.1.1. Enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner som 

ønsker å gjennomføre tiltak for bedre forhold for naturmiljøet 
kan søke om kommunale miljø- og klimatiltaksmidler. 

 
3.1.2. Omsøkte tiltak skal gi en skriftlig sluttrapport om resultat i 

løpet av ett år etter tiltaket er gjennomført. 
 

3.2. Kommunale initiativ 
 
3.2.1. Kommunen kan på eget initiativ foreslå bruk av midler til 

viktige miljøtiltak. 
 

3.2.2. Forslag til støtte til kommunale initiativ saksbehandles på 
samme måte som en søknad om tilskudd. 

 


