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SVAR pÅ HENVENDELSERVEDR. REVISJON AV FORSKRIFT OM
TILSKOTT TIL TEKNISKE MILJøTILTA2K FASTSATT 21.08.92

Departementet har mottatt flere henvendelser angående
praktisering av ny revidert forskrift til tekniske
miljøltiltak som trådte i kraft 1.09.92.
Her følger et kort sammendrag av de svar som
departementet har gitt til de enkelte fylker.

Pressaft og siloanlegg

Ved innvilgning av tilskott til ny silo til erstatning
for gammel kondemnabel silo blir det ikke lenger stilt
krav til omfanget og plasseringen av det nye
siloanlegget. Imidlertid er det satt et kostnadstak
for silo— og pressaftanlegg på kr.125.000,- pr. bruk.
I forbindelse med disse endringene har departementet
mottatt spørsmål om hvordan reglene skal praktiseres
for søknader som er blitt behandlet etter tidligere
forskrift. I slike saker er følgende vurderinger lagt
til grunn:

- Brukere som har fått tilskott til silo og pressaft-
anlegg etter tidligere forskrift kan ikke få godkjent
endringer i plan (bygge større) som går utover
forskriften som var gjeldende ved innvilgningen av
tilskottet. Ved slike endringer må tilskottet inndras.
Evt. nytt tilskott kan innvilges i henhold til
eksisterende forskrift dersom arbeidet ikke er
påbegynt.

- Søkere som tidligere har fått tilskott til arbeider
med utbedring av silo- og pressaftanlegg kan bare få
tilskott til bygging av silo dersom eldre silo er
kondemnabel. Dersom et bruksutbyggings-! et
moderniseringsbehov er motivet for utbyggingen er det
ikke grunnlag for tilskott over ordningen for tekniske
miljøtiltak. Siloer bygd etter 01.09.88 er ikke
tilskottsberettiget.

- Søkere som tidligere har fått avslag på delsøknad om
silo, men som har fått innvilget tilskott til f.eks
gjødsellager kan få innvilget tilleggssøknad dersom
arbeidet med siloanlegget ikke er påbegynt.



Gj ødsellager

Den nye reviderte forskriften åpner for bygging av
dyrerom over gjødsellageret. I kommentaren til
forskriften blir det understreket at det er en
forutsetning for tilskottet at brukeren ikke seinere
foretar endringer som forverrer miljøstatus på bruket.
På spørsmål i denne forbindelse har departementet gitt
følgende kommentar:

- Betongdekke/tak kan bare taes med i tilskottsgrunn-
laget dersom det ikke skal bygges husdyrrom eller
andre rom over lageret. Brukeren må derfor ut fra
videre planer avgjøre hvorvidt betongdekke/tak skal
tas med.

- Det er ikke lagt inn begrensning på økning av hus-
dyrtallet i ordningen etter at det er gitt tilskott
til tekniske miljøtiltak. Det er likevel en forutsetn-
ing for tilskottet at miljøstatus på bruket ikke
forverres etter at tiltaket er gjennomført. Feks. skal
ikke gjødsellagerkapasiteten reduseres ved at
dyretallet utvides. Ved en slik utvidelse må evt.
lagerkapsiteten økes tilsvarende.
Vi vil minne om at formålet for tilskottet er å hindre
erosjon, arealavrenning og forurensning fra
punktkilder. Tilskottet skal ikke nyttes som støtte
til tiltak som legger til grunn en utvidelse av
virksomhet eller til delvis finansiering av bruksut-
bygging.

Veksthus

Fra 1993 er det åpnet for å gi tilskott til opp-
samlingsanlegg for gjødselvann fra veksthus. Flere
har reist spørsmål om hvilke utgifter som kan inngå i
tilskottsgrunnlaget til slike anlegg.

- Vi vurderer det slik at oppsamlingstank i for-
bindelse med resirkuleringsanlegg kan innvilges
tilskott. Det er en forutsetning at gjødselvannet
spres på jordbruksarealer og at brukeren har
tilstrekkelig spredeareal. Bare kostnadene til
oppsamlingstanken og røropplegg fra tanken fram til
veksthusets yttervegg skal inngå i tilskotts-
grunnlaget.
Departementet vil foreta en løpende evaluering av
dette tiltaket i tiden som kommer.




