
Kriterier for tildeling - Rogaland fylkeskommunes tilskuddsordning 

for vannmiljøtiltak (2016-2021) 

Del 1: 

Fylkestilskudd til vannmiljøtiltak i Rogaland fylke 

Vedtatt av Fylkestinget 9.12.2015 

Formål:  

Fylkeskommunens tilskudd til vannmiljøtiltak skal bidra til en best mulig effektiv og 

samordnet tiltaksgjennomføring av tiltaksprogrammet til regional plan for vannforvaltning 

(2016-2021).  

Tiltak som er beskrevet i tiltaksprogrammet, og som bidrar til måloppnåelse etter 

vannforskriftens krav, skal prioriteres. 

Støtten skal også bidra til økt kunnskap om tilstand i vassdrag, kystvann og grunnvann.  

Overvåkingsbehov beskrevet i vannregionenes regionale overvåkingsprogram skal 

prioriteres.  

Virkeområde:  

Rogaland fylke (følger ikke vannregiongrensene, men fylkesgrensen) 

Målgruppe:  

Vannområder, kommuner, organisasjoner og private tiltakshavere.  

Hvem kan søke? 

- Kommuner  
- Vannområdeutvalg med sekretariat 

Søknader fra organisasjoner eller enkeltpersoner skal sendes via den aktuelle kommunen  

Hovedkriterier for tildeling: 

Tiltaksmidler kan tildeles:  

- Tiltak som bidrar til forbedring av vannkvalitet og økologisk miljøtilstand, ihht miljømål 

gitt i regional plan for vannforvaltning 

- Tiltaksovervåking som bidrar til en systematisk kunnskapsinnhenting i henhold til 

regionalt overvåkingsprogram  

- Problemkartlegging som bidrar til bedre kunnskap og progresjon i 

tiltaksgjennomføringen 

- Formidlings- og kunnskapsprosjekter på vannmiljø  
 

Tiltak som kan knyttes direkte til tiltaksprogrammet og prioriteringer i regional plan prioriteres.  



Del 2: 

Detaljerte søknadskriterier  

Utarbeidet av fylkesrådmannen 15.2.2016, jf RKU sak 02/16,11.2.2016 

1. Generelle kriterier for å kvalifisere til tilskudd: 

- Praktiske forhold, grunneierinteresser, avklaringer etter annet lovverk, etc. skal være 
avklart før søknad sendes inn.  

- Prosjektet må kunne fullføres innen tre kalenderår  
- Tiltakene forutsettes gjennomført innenfor arealet til Rogaland fylke 
 

2. Delfinansiering:  

Generelt gjelder prinsippet om spleiselag for søknader på miljøtiltaksmidler. De 

fylkeskommunale midlene skal bidra til delfinansiering av prosjektene.  

Det er i tabell under, gitt prosentsatser som angir maksimalt støtte for det enkelte type 

prosjekt/tiltak.  

Type tiltak Maksimal 
prosentsats 

Fysiske tiltak som kvalifiserer til støtte etter SMIL-ordningen (eksempelvis 

renseparker, fangdammer, våtmark, o.l.) 

Se egen sjekkliste for denne type tiltak på rogfk.no, under økonomisk støtte 

15 % 

Habitattiltak tilknyttet ikke-anadrome vassdrag  50 %  

Tiltaksovervåking / problemkartlegging 50 % 

Helhetlige tiltaksplaner  50 % 

Kartlegging, utredninger, analyser, o.l.  50 % 

Informasjons- og kunnskapsformidling 50 %  

Stillinger som er direkte knyttet til tiltaksgjennomføring, utover pålagte 

tiltak etter gjeldende regelverk 

20 % 

Andre tiltak som ikke er beskrevet over, men kommer inn under 

hovedkriteriene for tilskudd beskrevet i del 1 

30 % 

 

Tilskuddsordning for støtte til gjenstøping av gjødselporter:  

- Det kan utbetales kr. 4000 i støtte til gjenstøping av gamle gjødselporter, som utgjør en 

risiko for avrenning til vann. Søknadsbeløpet gjelder per port, eller maksimalt kr. 8000 per 

gjødsellager.  

- Forutsetning for tilskudd; 

o Kommunen informerer om søknadsordningen til aktuelle grunneiere i forkant, 

setter tidsfrist for søknad, og sender samlet inn søknad for alle aktuelle private 

grunneiere.  

o Alle portene i gjødsellageret støpes igjen samtidig.  

o Kommunen må kunne dokumentere i søknad at gjødsellagrene er lokalisert på 

en slik måte at de utgjør en risiko for avrenning til sårbar vannforekomst. 



Om prioriteringer; 

- Tiltak og overvåking som kan knyttes direkte til regionalt tiltaksprogram og regionalt 

overvåkingsprogram vil prioriteres.  

- Tiltak og overvåking i prioriterte nedbørfelt i regional plan vil prioriteres 

- Overvåking og tiltak som kan finansieres eller pålegges gjennom sektorregelverk kan 

ikke forventes å få støtte.  

 

3. Forutsetning for tilskudd til overvåkingsprosjekter: 

- All overvåking skal gjennomføres etter metodikk beskrevet i siste utgave av nasjonal 

overvåkingsveileder / klassifiseringsveileder (vannportalen.no)  

- Resultater fra all overvåking skal vurderes og rapporteres ihht nasjonal 

klassifiseringsveileder.  

- Resultater skal legges inn i den nasjonale kartdatabasen «vannmiljø». Importmal til 

vannmiljø skal nyttes.  

 

4. Søknadsprosedyre: 

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som skal nyttes for alle søknader. Dette ligger 

tilgjengelig på www.rogfk.no under økonomisk støtte.  

Alle søknader skal kanaliseres gjennom en kommune eller et vannområde. (Dette er praksis 

som videreføres fra retningslinjene til tidligere tiltakspakker til Jæren vannområde). Dette 

betyr i praksis at kommunen vil både ha informasjonsansvar og oppfølgingsansvar for søkere 

innen sin kommune. Kommunens ansvar blir i korte trekk:  

- Informere aktuelle lokale lag, organisasjoner og grunneiere om tilskuddsordningen, og 

om kriteriene for støtte og utbetaling. 

- Vurdere og kontrollere hver enkelt søknad, og videresende søknader som godkjennes.  

- Følge opp prosjekter/tiltak innenfor sin kommune. 

- Anmode om utbetaling på vegne av søker etter at tiltak er gjennomført. 

- Foreta utbetaling videre til søker. 

 

5. Kriterier for utbetaling av støtte: 

- Dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført (f.eks rapport og/eller bildedokumentasjon) 

- Dokumentasjon på totale kostnader og delkostnader for prosjektet (regnskap) 

 

Hvis søker oppgir feil i søknad, eller noen av forutsetningene for tilskudd ikke er oppfylt ved 

utbetalingstidspunkt, kan søker risikere å få redusert utbetaling, eller at støtte utgår.  

Se sjekkliste for utbetaling på www.rogfk.no under økonomisk støtte.  

http://www.rogfk.no/
http://www.rogfk.no/

