
NORGESGRUPPEN OG KIWI's
MILJØFOND 
FOR ANSATTE

Miljøfondet for ansatte kan støtte disse miljøtiltakene:

 MILJØTILTAK  ANTALL

1 ISOLERING - min 10 cm tykkelse eller innblåsing i hulrom Per kvm 100 kr/kvm

2 VANNBÅREN VARME basert på fornybar energi Per kvm 90 kr/kvm

3 VARMEPUMPE - luft / luft - med inverterteknologi og kuldemedie med lav klimaeffekt Maks 2 hvert 7 år 6.250 kr/stk

4 SENTRALSTYRING av oppvarmingssystem Maks 1 stk 4.500  kr/stk

5 VARMEPUMPE - væske/vann eller luft/vann Maks 1 hvert 7 år 10.000 kr/stk

6 SOLENERGI - Solvarme eller solceller Maks 1 anlegg 10.000 kr/stk

7 Maks 1 hvert 7 år 10.000 kr/stk

8 Maks 1 hvert 4 år 3.500 kr/stk

9 Maks 1 søknad 80% inntil kr 10.000

REGLER

Miljøfondet har en øvre grense for tildeling av midler og ansatte er ikke garantert støtte. 

Det anbefales derfor på det sterkeste å vente på positivt svar fra miljøfondet før innkjøp/bestilling.

Midlene som tildeles ansatte i NorgesGruppen-eide virksomheter, herunder KIWI-eide butikker, vil dekkes av NorgesGruppen og har 

en ramme på 10 millioner kroner. Ekstra midler til ansatte i franchiseeide KIWI-butikker vil dekkes av KIWI. 

Derfor har vi endret navnet på fondet til NorgesGruppen og KIWIs Miljøfond.

Midlene blir i 2022 fordelt på to utlysninger; én i januar hvor 60% av midlene blir tildelt og én i aug./sept. hvor 40% av midlene blir tildelt.

Fondet holdes åpent for søknader i 2 uker etter lansering. Det gjennomføres deretter en trekning blant de som har sendt inn søknad. 

Søkere som ikke fikk tilsagn om støtte fra fondet i 2021 har dobbel sansynlighet for å få støtte.

√  Miljøfondet for 2022 støtter ikke tiltak som er fakturert eller betalt før 2022.

√  Tiltakene gjelder KIWI medarbeidere og skal bidra til å redusere den ansattes eget energiforbruk og klimautslipp.

√  For å kunne søke om støtte må du være fast ansatt i KIWI og ha en stillingsprosent på minimum 50 %.

√  Støtten fra NorgesGruppen og KIWI's Miljøfond for ansatte er et skattepliktig gode som vil bli innberettet som lønn for mottaker.

√  Maksimal støtte per ansatt per år er begrenset til kr 10.000,-.

√  Alle tiltak må kunne dokumenteres betalt ved faktura eller annen skriftlig dokumentasjon.

√  Kvitteringer og annen dokumentasjon må scannes og sendes som vedlegg i ferdigmeldingen når tiltaket er gjennomført.

√  Miljøfondet støtter av praktiske grunner ikke leasing, leie e.l.

√  Dersom arbeidsforholdet avsluttes eller den ansatte er i oppsigelse før ferdigmelding er innlevert, frafaller retten til innvilget støtte.

√   Ferdigmelding må leveres innen 12 måneder (14 måneder for søknader om ‘Kollektivtransport (månedskort)’) fra tilsagnet er gitt.

√   Merk at det også finnes ytterligere regler per tiltak som ikke er listet her. Disse finner du i søknadsskjemaet under tiltakene.

KOLLEKTIVTRANSPORT - årskort, halvårskort eller minst 8 månedskort ila 12 sammenhengende mnd.

Følg de til enhver tid gjeldende retningslinjene for kollektivreiser.

SYKKEL, ELEKTRISK SYKKEL/-MOTORSYKKEL/-SPARKESYKKEL

ELEKTRISK BIL / HYDROGENBIL
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