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Svar på søknad - NORDSTRANDA OG HUSVIK VEL - Tilskudd til bedre 
tilgjengelighet i friluftsområder 2021 
 

Vi viser til søknaden om tilskudd til «Bedre tilgjengelighet i friluftsområder», hvor det søkes om kr 150 
000 til tiltaket – «Økt tilgjengelighet for forflytningshemmede og rullestolbrukere til Nordstranda». 

Tilskuddsordningens er en fylkeskommunal satsing for å bedre tilgjengeligheten i friluftsområder. 
Ordningen skal stimulere til at flere kan drive med friluftsliv og ta i bruk friluftsområder og 
ferdselsårer, uavhengig av funksjonsevne. 
 
Viken fylkeskommune har vurdert søknaden etter gjeldende tildelingskriterier og retningslinjer for 
tilskuddsordningen. Tiltaket i søknaden vil føre til bedre tilgjengelighet i friluftsområder. Nordstranda 
og Husvik Vel bevilges et tilskudd på kr 150 000 til formålet. Tiltaket gjennomføres i perioden 2021-
2022. 

Fylkeskommunen forutsetter at tiltaket er innarbeidet i godkjent forvaltningsplan for området. 

Viktig informasjon 

 Midlenes skal benyttes til tiltakene beskrevet i søknaden og i samsvar med ordningens 
retningslinjer.  

 Midlene kan ikke omdisponeres med mindre dette er godkjent etter søknad til Viken 
fylkeskommune. 

 Midler som ikke benyttes etter forutsetningene, skal tilbakeføres til fylkeskommunen så snart som 
mulig. Fylkeskommunen må kontaktes i forkant av tilbakeføringen. 

 Fylkeskommunen og fylkesrevisjonen gis innsynsrett i tilskuddsmottakers regnskap mv.  
 I aktuelle sammenhenger skal det informeres at tiltaket har fått støtte fra Viken fylkeskommune. 

Fylkeskommunens logo benyttes og kan hentes her: https://viken.no/om-
fylkeskommunen/organisasjon/logo-og-grafisk-profil/  

 Tiltaket anses ikke som endelig utført før tiltaket er registrert i Norgeskart. 
 

Utbetaling 
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Viken fylkeskommune utbetaler tilskuddet i samsvar med retningslinjene for ordningen og slik det er 
beskrevet i vedtaket/beslutningen når du/dere har fått innvilget tilskudd.  

Viken fylkeskommune kan ikke betale ut tilskudd før du/dere har fått nødvendige tillatelser etter 
plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk. Du/dere må legge ved bekreftelse på disse 
tillatelsene når du/dere ber om utbetalingen. 

Viken fylkeskommune utbetaler tilskuddsbeløp på inntil kr 100 000 i sin helhet etter at vi har mottatt 
bekreftelse og utbetalingsanmodning fra deg/dere som har fått innvilget støtte. 

Har du/dere fått innvilget tilskudd over kr 100 000 kroner, betaler Viken fylkeskommune ut 75 
prosent etter at vi har mottatt bekreftelse og utbetalingsanmodning fra deg/dere. De resterende 25 
prosent av beløpet får du/dere utbetalt når vi har mottatt en tilfredsstillende sluttrapport. 

Kontaktperson i Viken for tilskuddsordningen er Kristina Dignes, kristinad@viken.no 

 

Rapportering 

Sluttrapport med vedlagt signert regnskap for gjennomført prosjekt skal sendes til Viken 
fylkeskommune innen 01.02.2023.  

Rapporten merkes saksnummer og sendes på e-post til post@viken.no Benytt rapportskjema som du 
finner på fylkeskommunens nettside  

Benytt rapportskjema som ligger her: Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftsområder - Viken 
fylkeskommune 

 

 
Klage 

Vedtak om tildeling eller avslag er enkeltvedtak du/dere kan klage på. Det er tre ukers klagefrist etter 
at du/dere har mottatt svarbrevet. Klageorgan for ordningen er klagenemnda i Viken 
fylkeskommune. Klagen sendes til post@viken.no, merket saksnummer. 

Du har rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19. 

 

Vennlig hilsen 

Rune Winum Kristina Sigmundstad Hauge Dignes 

Avdelingsleder Rådgiver 
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