
 

 1 

 SØKNADSSKJEMA VINNVIND-MIDLER 2021 
 
 

Navn på søker   

Adresse       

Postnummer og sted   

Gårdsnummer for tiltaket 
eller anlegg  

Telefon arbeid/privat/mobil   

E-post   

Kontonummer   

Organisasjonsnummer   
 

Type anlegg eller tiltak (nærmiljøanlegg, mindre idrettsanlegg, grendehus m.m.): 
 
 
 
  

Anleggets målgruppe: 
 

 
Sted for gjennomføring:                Dato/periode for gjennomføring: 

  
 

Beskrivelse av anlegget/tiltaket: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opplysninger om budsjett (legg ved detaljert budsjett): 

Inntekter: kr  Utgifter: kr  

Søknadssum: kr  
 

Opplysninger om tilskudd/innvilgede midler fra andre instanser:

 
 
 

 

Sted og dato:                             Søkers underskrift: 

  
 

Den som har signert skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte og at støtte brukes i tråd med søknaden 
og kommunale betingelser.  
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Det gjøres oppmerksom på at i henhold til Offentlighetsloven § 3, er søknader om tilskudd, 
inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter. Eventuelle sensitive opplysninger 
kan bes unntatt fra offentligheten (jf. Forvaltningsloven § 13). Dette må begrunnes særskilt av 
søker. 
 
 
 

Søknad 
Søknad må skrives på søknadsskjema. Følgende vedlegg skal følge med skjema:  
 

Ø  Budsjett 
Ø  Plan for gjennomføring 
Ø  Skisse over anlegget (dersom det søkes om midler til anlegg) 
Ø  Dokumentasjon på eiendomsrett og eller driftsavtale med rettighetshaver av det aktuelle 

området (dersom det søkes om midler til anlegg) 
 
Søknadsfrister og søknadsadresser 
Søknadsfristen er senest 1. mars 2021. 
 
Søknaden sendes sammen med vedlegg til: 
Kulturfabrikken Sortland KF, boks 117, 8401 Sortland eller  
elektronisk på e-post: postmottak@kulturfabrikkensortland.no 

Informasjon om ordningen 
Sortland kommune og Ånstadblåheia vindpark v/ Fortum undertegnet en samarbeidsavtale 
08.08.2018. Midlene skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur, aktiviteter for unge 
og miljøtiltak. Bidragene fra VinnVind-midlene skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet 
og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene 
rundt Ånstadblåheia Vindpark. Områdene med gårdsnummer 16 (Ånstad), 17 (Bygd), 18 
(Sandstrand), 19 (Jennestad) og 40 (Holmstad) er gitt prioritet. 
 
For 2021 er beløpet til fordeling 500.000 kr. Det er delegert til styret for Kulturfabrikken Sortland 
KF å tilråde fordeling av midlene, som så skal godkjennes av Ånstadblåheia vindpark v/ Fortum og 
Energy Infrastructure Partners . 
 
Midlene kan deles mellom flere tiltak, eller de kan i sin helhet gå til en enkelt sak. Kulturfabrikken 
kan foreslå å overføre midler til neste tildelingsår hvis det er for få søknader i inneværende år som 
oppfyller kriteriene tilstrekkelig. 
 
Midlene skal ikke erstatte eller redusere andre kommunale forpliktelser som er finansiert gjennom 
kommunens normale inntekter. Midlene tildeles ikke privat næringsliv, privatpersoner, politisk 
motiverte formål, religiøse formål, radikale bevegelser eller andre aktiviteter som kan skade miljø, 
sikkerhet, lokale myndigheter eller fagbevegelse. 
 
Les mer om Ånstadblåheia vindpark på Fortums nettsider. 

mailto:postmottak@kulturfabrikkensortland.no
https://www.fortum.no/om-oss/var-bedrift/var-energiproduksjon/vindkraft-energi-uten-co2-utslipp/anstadblaheia-vindpark/fortums-vinnvind-midler-sortland

