
 
Retningslinjer for Vestbos miljøtilskudd 
 

1. Formål 
Miljøtilskudd fra Vestbo skal stimulere bolig- og miljøtiltak med kvaliteter som er viktige ut fra 
samfunnsmessige hensyn. Tilskuddet skal fortrinnsvis gis til tiltak som ikke ville la seg realisere uten tilskudd 
eller andre støtteordninger. 
 

2. Hvem kan få tilskudd? 
Tilskudd kan gis til: borettslag, sameier, selskaper, foreninger og lignende som er tilknyttet Vestbo eller som 
har sitt virkefelt i områder eller på felter hvor Vestbos medlemmer er sterkt representert. 
 

3. Hva kan det gis tilskudd til? 
a) Tiltak som forbedrer bomiljøet og som tjener bointeresser i vid forstand. 
b) Tiltak som er allmennyttige. 
 

4. Generelt 
Tilskuddet kan gis som en del av finansieringen eller som full finansiering av tiltaket. Tilskuddet gis som et 
engangsbeløp. Dersom det kan gis offentlig tilskudd til tiltaket forutsettes det at søker har utnyttet disse 
muligheter. 
 

5. Tilskudds utmålingen 
Tilskuddets størrelse skal avhenge av tiltakets art og vil bli vurdert i hver enkelt sak. 
 

6. Søknadsprosedyre 
Søknaden om støtte sendes til Vestbo på utarbeidet søknadsskjema. Så langt det er praktisk mulig skal 
søknaden ha følgende opplysninger eller vedlegg: 
- beskrivelse av tiltakene 
- kostnadsdokumentasjon og finansieringsplan 
- tegninger og skisser 
- situasjonsplan 
- opplegg for drift og vedlikehold 
- dokumentasjon på eventuelle tilskudd eller annen finansiering fra andre instanser 
- kopi av firmaattest 
- kopi av skjøte 
- kopi av vedtekter. 
 

7.  Hvem behandler søknaden 
Søknaden vil bli behandlet av styret i Vestbo. 
 

8. Informasjon om at det kan søkes om miljøtilskudd 
Vestbos administrasjon inntar informasjon på sentral plass i Vestbo Info nr 1. og nr 3 hvert år om at det kan 
søkes om tilskudd. Videre orienteres lagenes styrer om at det kan søkes om tilskudd hvert år ved eget vedlegg 
til Vestbo Nytt innen 1/3 og 1/9. 
 

9. Søknadsfrister 
Søknader om tilskudd vil bli behandlet i juni og i november hvert år. Søknader som ønskes behandlet i juni må 
være i Vestbo i hende innen 1. mai og søknader som ønskes behandlet i november må være Vestbo i hende 
innen 15. oktober. 
 

10. Utbetaling 
Tilskuddet vil bli utbetalt når det er kontrollert at tiltakene er gjennomført etter forutsetningene. 



 
Tiltaket må være gjennomført innen 2 år fra dato på tildelingsbrevet. Etter søknad, som må fremsettes innen utløpet 
av 2 års-fristen, kan denne fristen i særlige tilfeller forlenges med inntil 1 år. Dersom tiltaket ikke er gjennomført innen 
nevnte frist/frister faller tilskuddet bort. 

 


