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Brukerveiledning for søker i Altinn – registrere digital 
utbetalingsanmodning for tilskudd fra nasjonale prosjektmidler 
 

Denne veiledningen for digital utbetalingsanmodning for søkere gjelder for disse 
ordningene med tilskudd fra nasjonale prosjektmidler:  

• Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (PLV) 

• Klima- og miljøprogrammet (KMP) 

• Utviklingstiltak innen økologisk landbruk (ØKO) 
 
Eksemplene i denne veiledningen er hentet fra PLV, men den gjelder også for KMP 
og ØKO. 
 
Veiledningen gjelder hvordan du skal få registrert digital utbetalingsanmodning, slik 
at du kan få utbetalt tilskuddet til kontoen tilhørende din organisasjon. 
 
 
Digital utbetalingsanmodning for søkere i Altinn 
 
Du får tilgang til digital utbetalingsanmodning via Altinn slik: 

1. Logg deg inn i altinn.no 
2. Velg foretaket du skal representere 
3. Velg “Alle skjema” og søk fram skjemaet som du skal registrere 

utbetalingsanmodning for (navn på ordningen) 
4. Velg “Start tjeneste" og eventuelt “Videre” 
5. Klikk på den blå knappen "Registrer utbetalingsanmodning" under søknaden 

 
 

 
Bilde 1. Innlogging i Altinn og valg av skjema 
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For å be om utbetaling av tilskudd, skal du bruke den samme tjenesten i Altinn som 
den du brukte da du søkte om tilskudd: 
 

Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler - tilskudd til 
nasjonale prosjekter 
 
Klima- og miljøprogrammet – tilskudd til nasjonale prosjekter 
 
Økologisk landbruk – tilskudd til nasjonale prosjekter 

 

 
Bilde 2. Tjeneste i Altinn for Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler - tilskudd til nasjonale prosjekter. Denne 

skal du bruke både for å søke om tilskudd og for å be om utbetaling av tilskudd. 

 
 
  

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/handlingsplan-for-barekraftig-bruk-av-plantevernmidler--tilskudd-til-nasjonale-prosjekter/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/handlingsplan-for-barekraftig-bruk-av-plantevernmidler--tilskudd-til-nasjonale-prosjekter/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/klima--og-miljoprogrammet-kmp--tilskudd-til-nasjonale-prosjekter/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/okologisk-landbruk--tilskudd-til-nasjonale-prosjekter/
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Startside i Altinn 

 
Bilde 3. Din startside for ordningen i Altinn. Under «Mine søknader» skal du trykke “Registrer utbetalingsanmodning”. I dette 

bildet kan du også endre kontaktinformasjon. 

 

 

 

 
Bilde 4. Endre kontaktinformasjon 
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Registrer utbetalingsanmodning 
 

 
Bilde 5. Informasjon om vedtaket, og Kontonummer 
 
Informasjon om vedtaket og Kontonummer kommer automatisk opp.  
 
Det er viktig at du sjekker at riktig kontonummer kommer opp. Om det er feil, må 
du endre det. Du søker da fram skjemaet Registrering av kontonummer for 
utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet.  
 

 
Bilde 6. For å endre kontonummer, benytt skjemaet Registrering av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra 
Landbruksdirektoratet 
 
 
  

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/registrering-av-kontonummer/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/registrering-av-kontonummer/
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Utbetalingsanmodning 
 

 
Bilde 7. Utbetalingsanmodning. 
 
Du skal oppgi beløpet du ber om å få utbetalt i feltet «Jeg ber om utbetaling av». Du 
må også skrive inn i feltet «Totalt medgåtte kostnader».  
 
Du skal oppgi om det gjelder en delutbetaling (underveis i prosjektperioden) eller 
sluttutbetaling (etter avsluttet prosjektperiode). 
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Dokumentasjon 
 

 
Bilde 8. Dokumentasjon, og Bekreft og send 
 
Du skal rapportere om måloppnåelse og bruken av tilskuddet. Nærmere krav til 
rapportering kan være oppgitt i tilskuddsbrevet. 
 
Obligatoriske opplysninger i vedlegg ved anmodning underveis i 
prosjektperioden 
Du skal laste opp en oversikt over de faktiske dokumenterte utgiftene og en kort 
statusrapport (1/2 side) ved anmodning om delutbetaling. 
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Obligatoriske opplysninger i vedlegg ved anmodning etter avsluttet 
prosjektperiode 
Landbruksdirektoratet har laget rapporteringsskjema som er obligatorisk å laste 
opp: 

Sluttrapport for tilskudd til nasjonale prosjekter (PLV, KMP, ØKO) 
  
Last ned rapporteringsmalen, fylle ut med informasjon, lagre på din egen PC og last 
opp utfylt dokument.  
 
I tillegg skal du laste opp regnskap som er i samsvar med krav til regnskapsføring i 
tilskuddsbrevet. 
 
Andre vedlegg: 
Du kan laste opp aktuell tilleggsdokumentasjon. Det kan f.eks. være fagrapporter, 
publikasjoner og informasjonsmateriell fra prosjektet. 
 
 
Bekreft og send inn 
 
Når du har trykket på «Send inn», blir utbetalingsanmodningen sendt til behandling 
i Landbruksdirektoratet. 
 

 
Bilde 9. Varselmelding om at utbetalingsanmodningen er levert og at du vil motta kvittering. 
 
 
  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/klima-og-miljoprogrammet/tilskudd-pvm/skjema/_attachment/79420?_ts=17294a53ae0&download=true
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Hvor finner jeg igjen utbetalingsanmodningen etter innsending? 
 

 
Bilde 10. Sammendraget av utbetalingsanmodningen ligger på startsiden din, under «Mine søknader». 

 
Etter at du har sendt inn en utbetalingsanmodning, blir en oppsummering av denne 
lagt på din startside for ordningen i Altinn under «Mine søknader». Vær 
oppmerksom på at vedlegg ikke er tilgjengelig for deg under «Mine søknader» etter 
at de er sendt inn. Vedleggene er bare tilgjengelig for saksbehandler i 
Landbruksdirektoratet. På denne startsiden kan du også se status på saken, 
eksempelvis om utbetalingsanmodningen er under behandling eller avsluttet i 
Landbruksdirektoratet.   
 
Du kan ikke endre en utbetalingsanmodning som allerede er sendt inn. Du kan 
heller ikke ettersende dokumentasjon via denne digitale løsningen. 
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Utbetalingsbrev i Altinn 
 

 
Bilde 11. Utbetalingsbrev i Altinn 
 
Når saksbehandler har behandlet utbetalingsanmodningen, får du tilsendt 
utbetalingsbrevet i Altinn. Du finner det på startsiden for ordningen under «Mine 
søknader». Det sendes et varsel til kontaktinformasjonen som er oppgitt på 
søknaden. Om det blir endringer i kontaktinformasjonen, skal du endre dette på din 
startside i Altinn. 
 
Etter en delutbetaling vil den blå knappen med «Registrer utbetalingsanmodning» 
igjen være åpen på din startside i Altinn. 
 
 


