KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 940155223
Foretaksnavn: Gjøvik kommune
Navn: Bjørnar Kruse
Kontonummer: 61770546809
Adresse:
Postnr.: 2810 Gjøvik
Mobiltelefon: 91804286
E‐post: bjornar.kruse@gjovik.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Oppland

SØKNAD

REFERANSENR.: 18S60FC3

Veiledning for borettslag/sameier
Type tiltak: Klimavennlig transport ‐ gjennomføring av tiltak
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Gjøvik kommune ønsker å tilby veiledning til borettslag og sameier som ønsker å legge til rette for
elbilladere. Veiledningstjenesten vil innebefatte en befaring og anbefaling.
Vi ønsker å gi støtte til veiledning til borettslagene fra en uavhengig ekstern aktør. Veiledningen skal i
hovedsak rettes mot tilrettelegging og ikke enkeltpunkter. Kommunen vil gi støtte til borettslag som søker
å legge til rette for elbilladere men denne søknaden omfatter ikke støtte og en slik støtteordning
forutsetter budsjettmidler.

Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Det kan mange steder være utfordringer med lading i borettslag og sameier, noe som kan føre til at
beboerne ikke anskaffer elbil. Tiltaket skal gi borettslag og sameier en god veiledning i hvordan man kan
legge til rette for elbillading. Dersom rådene blir fulgt kan det gi mange beboere mulighet til å lade elbil i
borettslaget/sameiet.
Hvilke virkninger, i tillegg til reduksjon i klimagassutslipp, vil tiltaket ha?
Bruk av elbil vil gi null utslipp av gasser og partikler som forårsaker lokal forurensning slik som NOX, CO, HK
og redusert trafikkstøy.
Det er et mål at tiltakene som får støtte skal ha spredningspotensial og overføringsverdi til andre
fagområder eller kommuner, og være nyskapende ved å prøve ut nye løsninger. Hvordan kan tiltaket
bidra til noe av dette?
Det kan være overføringsverdi og spredningspotensiale til andre kommuner av samme størrelse. Det kan
også være overføringspotensiale til et lignende støtteopplegg for solenergi. Videre kan det være
overføringspotensial til andre borettslag og sameier i nærheten som kan lære av de som får rådgivning.
Tiltaket vil medføre endringer i aktivitet eller utslipp. I den grad det er mulig å tallfeste effekten av
tiltaket bør det foretas registreringer eller tellinger før og etter tiltaket er gjennomført. Hvilke

Klimasats ‐ støtte til klimasatsing i kommunene ‐ 2018 | Veiledning for borettslag/sameier

Side 1 av 3

registreringer eller tellinger kan gjennomføres for å fange opp effekten av tiltaket?
Vi kommer til å logge erfaringen fra de som får veiledning og se om det blir resultater av
veiledningstjenesten.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Tiltaket er politisk forankret i den nye klimaplanen som skal behandles i kommunestyret i mars 2018.

Gjennomføring
Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Kommunen engasjerer en kompetent veileder. Borettslagene/sameiene skal selv eie og drifte anleggene.
Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
Ikke nødvendig
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Valg av veileder september 2018. Oppstart og annonsering av veiledningstjeneste oktober 2018. Avsluttes
oktober 2019. Rapportering til Miljødirektoratet desember 2019.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Spørsmålet besvares over.
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Økonomisk støtte vil være avgjørende for å gjennomføre tiltaket.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Veiledning 10 X 10 000

100 000

Annonsering

10 000

Administrasjon og internt arbeid

40 000

Total sum

150 000

Finansiering
Finansiering av tiltak
Samlet kostnad ved tiltak(ene)

Beløp uten mva
150 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler

0
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= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

150 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Nei

Utdyping finansiering
Er noe av finansieringen annet enn kommunale midler eller klimasats‐midler? Får eller har tiltaket
mottatt eksterne midler av noe slag? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om eksterne midler, men ikke fått svar enda? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg
Ingen vedlegg
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Bjørnar Kruse for Gjøvik kommune
Levert 12.02.2018
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