Retningslinjer for
Fredrikstad kommunes klimafond
Fondets formål
Fredrikstad kommunes klimafond skal initiere og stimulere til konkrete tiltak som reduserer de
direkte og indirekte klimagassutslippene fra Fredrikstad kommunes virksomheter.
Klimafondet skal ikke helfinansiere tiltak som likevel skal gjennomføres, men kan dekke helt
eller delvis merkostnadene ved å ta klima- og miljøvennlig valg. Fondet kan fullfinansiere tiltak
som ellers ikke ville blitt gjennomført.
Klimafondet støtter både store og små tiltak som gjennomføres av Fredrikstad kommunes
virksomheter. I noen tilfeller vil fondet kunne dekke vikarbruk dersom dette er nødvendig for å
få tiltaket gjennomført.
Tiltak knyttet til bygg og anlegg som kommunen eier og drifter kan motta støtte fra fondet, også i
de tilfeller der tiltaket brukes av / er til nytte for andre enn kommunen selv.
Klimafondet støtter tiltak som oppfyller et eller flere av disse målene:
Mål:

Eksempler og presiseringer*:

Lavere energibruk og mer omfattende
bruk av energibærere som gir lave –
eller ingen – klimagassutslipp. Dette
inkluderer utprøving av ny,
klimavennlig teknologi.

Energibesparende tiltak i veibelysning.

Overgang til mer klimavennlige
transportformer

Ladeinfrastruktur for elbiler ved kommunale bygg, offentlig
parkering og offentlige parkeringsanlegg.

Merkostnader knyttet til utprøving av nye typer
energibærere i kommunale bygg som f.eks. solfangere,
solceller eller annen ny fornybar teknologi i tilfeller som ikke
støttes av ENOVA. Ordinære ENØK-tiltak støttes ikke av
fondet, men finansieres gjennom egen post avsatt i
budsjettet.

Tilrettelegging for økt sykling i tjenesten og som
transportmiddel ved arbeidsreiser. Eksempler kan være kjøp
av tjenestesykler eller sykkelparkering.
Større andel innkjøp som har en god
klima- og miljøprofil

Kjøp av varer og tjenester som har et offisielt miljø- eller
økologimerke** / tilfredsstiller krav til miljømerking eller på
annen måte kan dokumentere vesentlig bedre klima- og
miljøprofil.
Dette omfatter alt fra dagligdagse innkjøp til større
investeringer knyttet til f.eks. møblement eller merutgiften
ved å velge passivhuselementer ved en oppussing.

Økt kunnskap blant barn og unge i
Fredrikstad kommunes barnehager,
skoler, SFO og fritidsklubber.

Fondet kan støtte prosjekter som har som mål å engasjere og
bevisstgjøre barn og unge. Fondet kan støtte utgifter til
materiell, f.eks. bøker, brosjyrer og teknologi knyttet til
prosjektet.

* Eksemplene utgjør ikke en uttømmende liste.
** Offisielle miljø- og økologimerker er Svanen, EU-blomsten, Debio, Krav-merket og andre tilsvarende økologimerker.
Produsentmerker gjelder ikke som miljømerker. Det gjør heller ikke Grønt Punkt merking.

Virksomheter som er Miljøfyrtårnsertifisert kan søke fondet om midler for å gjennomføre tiltak
som bidrar til å oppfylle Miljøfyrtårnkravene såfremt tiltaket er i tråd med et eller flere av
målene over.
Fondet dekker ikke:
 Tiltak som gjennomføres av virksomheter som er gebyrfinansierte.
 Fysiske tiltak som naturlig burde være en del av et nytt bygg / prosjekt.
 Klimatilpasningstiltak
 Beplantning og liknende visuelle tiltak.
 Deltakelse på kurs og konferanser.
Retningslinjene for fondet skal revideres etter behov. Det er formannskapet som vedtar
retningslinjene.

Slik fordeles midlene fra klimafondet
En administrativ gruppe bestående av en representant fra disse seksjonene behandler
søknadene:
 Økonomi og organisasjonsutvikling
 Regulering og teknisk drift
 Seksjon for kultur, miljø og byutvikling
Representanten fra sistnevnte seksjon leder gruppas arbeid og ajourfører en oversikt over
tiltakene som blir finansiert gjennom fondet. Gruppa gjør retningslinjene for klimafondet kjent i
organisasjonen og tar imot søknader fortløpende.
Søknader om tiltak under kr. 100.000,- vedtas fortløpende av den administrative gruppa. I
forbindelse med søknader på summer over kr. 100.000,- utarbeider Seksjon for kultur, miljø og
byutvikling sak til formannskapet.
Rådmannen rapporterer årlig til formannskapet og Bystyret om hvilke tiltak som har fått støtte
fra fondet gjennom kommunenes årlige klimarapport.

Søknadsprosessen
Virksomheter søker ved hjelp av et enkelt søknadsskjema som publiseres på Frekit. Søker må
beskrive tiltaket, samt synliggjøre sine (mer)utgifter. Det er søkers ansvar å gjennomføre tiltaket
i tråd med søknaden.
Hva som er hensiktsmessig når det gjelder dokumentasjon/ sluttrapportering vil variere fra
søknad til søknad:
 Ved kjøp av varer og tjenester sendes det inn kvittering for kjøpet. Unntaket vil være når
fondet støtter merutgiften ved klimavennlige innkjøp av mer dagligdagse varer,
eksempelvis miljømerkede produkter, økologisk mat ol. Da er en beskrivelse av
omfanget av kjøpet i søknadsprosessen tilstrekkelig og midlene utbetales som et
tilskudd.
 Ved større og mer omfattende prosjekter vil den administrative gruppa fra gang til gang
vurdere hva som er en hensiktsmessig rapportering. Søker vil få dette opplyst når
søknaden behandles.

