Viktig informasjon til deg som skal søke!
OBS! Refusjonsskjemaet kan ikke sendes på
e-post eller post til Miljødirektoratet.
Før du søker
For å få utbetalt tilskudd for levert fritidsbåt må du søke om tilskudd via elektronisk
søknadssenter: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no. Med søknaden må det
legges ved et utfylt skjema som bekrefter at du faktisk har levert båten til godkjent
mottak.


Fyll ut skjemaet " Bekreftelse på at fritidsbåt er levert til lovlig mottak"
nederst på denne siden. Skjema kan også lastes ned her:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-ogverktoy/Skjema/Bekreftelse-pa-at-fritidsbat-er-levert-til-lovlig-mottak/



Ta det ferdig utfylte skjemaet med til mottaket der du leverer båten.
Mottaket må signere skjema som bevis på at båten er levert.

Skjemaet skal legges ved søknaden. Det må leveres ett skjema, pr. båt. Søknader
uten skjema for bekreftelse av at fritidsbåt er kassert vil ikke bli behandlet.
Oversikt over lovlige mottak finnes på sortere.no

Søknad må sendes elektronisk
Søkere må ha tilgang på epost, utstyr for å scanne inn eller smarttelefon for å kunne
laste opp skjema som skal legges ved som vedlegg til søknaden om tilskudd.



Scann skjema eller ta bilde av skjema med smarttelefon.
Last opp skjema elektronisk som vedlegg til søknaden om tilskudd i
Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no.



Send søknaden elektronisk.

Når du leverer fritidsbåt til lovlig mottak vil du motta kr 1000,- per fritidsbåt.
Beløpet refunderes etterskuddsvis til kontoen du har registrert i elektronisk
søknadssenter.
Miljødirektoratet har dessverre ikke kapasitet til å behandle søknader som kommer
per epost eller per post. Eventuelle spørsmål om registrering av bruker og søking i
vårt søknadssenter kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller
e-post: esshjelp@miljodir.no

Miljødirektoratet
Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01| E-post: post@miljodir.no | Nett: www.miljødirektoratet.no| Post: Postboks 5672 Torgarden,
7485 Trondheim

Skjema: "Bekreftelse på at fritidsbåt er levert
til lovlig mottak"
Det må søkes samme år som båten kasseres, i perioden 1. januar til 1. desember
hvert år.
Navn på den som leverer
fritidsbåten:
(Blokkbokstaver)
Adresse og tlf. til den som
leverer båten:
Personnr. eller org.nr til
den/bedriften som leverer
båten:
Type legitimasjon som er
forevist (bankkort, førerkort
etc):
Mottakssted:
Org.nummer:
(Fylles ut av mottaket)
Navn på den som bekrefter
mottak (Blokkbokstaver)
Beskrivelse av båten,
inkludert reg.nr der det
finnes.

Undertegnede er kjent med at opplysningene i skjemaet kan etterkontrolleres og at støtten helt eller
delvis kan trekkes tilbake ved bevisst eller uaktsomt misbruk.
Dato ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Søkers underskrift

Dato ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Mottaksanlegg underskrift
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