Tilskudd miljøfyrtårnsertifisering
Formål
Klima og miljø er et av tre grunnpilarer i FNs bærekraftsmål. Sammen med
de fleste av verdens land skal Norge og alle kommunene i Norge skal være
med å sikre at vi oppnår disse målene. Den bygger på forståelse om at det
vi gjør her i kommunen påvirker verden utenfor, og det som foregår utenfor
kommunegrensen og verden påvirker hvordan vi har det her.
Røros kommune ønsker å bidra til at flere bedrifter i kommunen blir
miljøfyrtårnsertifisert.
Gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering får bedrifter konkrete verktøy for å
gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som
arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Aktuelle
temaer som matsvinn og plast er inkludert. Tall fra Miljøfyrtårns
kundeundersøkelse 2018 blant private virksomheter viser at 81 % av
Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer
og 40 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad
reduserte kostnader.
Krav for tildeling av tilskudd:
• Røros kommune gir inntil 10 000 kroner kan gis i tilskudd til
miljøsertifisering av bedrifter i kommunen.
• Tilskudd til sertifisering kan kun gis til bedrifter eller avdelinger av
bedrifter som er lokalisert i Røros kommune
• Etter en søknad er innvilget av Røros kommune, kan inntil 50% av
tilskuddet utbetales til søker når en kopi av kontrakt med godkjent
miljøfyrtårnkonsulent er sendt kommunen
• Resten av tilskuddet utbetales når selskapet er godkjent
miljøsertifisert
• Miljøsertifiseringen må startes samme år som søknaden er innvilget
• Miljøsertifiseringen må være fullført senest ved utgangen av neste år
for at de siste 50% av tilskuddet kan utbetales

• Dersom det kommer flere søknader på tilskudd enn hva som kan
dekkes av kommunens vedtatte budsjett, gjelder «først til mølla»prinsippet.
• Tilskuddsbeløpet bestemmes av størrelsen på bedriften som søker.
Bedrifter som sysselsetter 1-9 årsverk kan søke på totalt 5000 kroner
i støtte, mens bedrifter med flere enn 9 årsverk kan søke på 10 000
kroner i støtte.
• Søker må være registrert i enhetsregistret med eget
organisasjonsnummer.
Søknadsfrister
Løpende.
Kommunedirektøren behandler de enkelte
søknadene i tråd med retningslinjene.
Søknaden sendes
Røros Kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros eller på e-post:
postmottak@roros.kommune.no

