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SØKNAD

REFERANSENR.: 18S385E1

3 ladepunkt Voss Tinghus
Type tiltak: Klimavennlig transport ‐ gjennomføring av tiltak
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Etablere 3 ladepunkt ( mode 3) på Voss Tinghus ( jf. vedlegg). Planlegger utskiftning av gamel bilpark (
teneste bilar) til elektriske biler. 1 bil er alt i bestilling og nye biler blir vurdert fortløpende.
Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Bilene har ein årleg køyrelenged på ca. 12000 km. Overgang til elektrisk drift vil redusere klimagassutsleppet
i kommunen.
Hvilke virkninger, i tillegg til reduksjon i klimagassutslipp, vil tiltaket ha?
Voss sentrum har og dårleg luftkvalitet , spesielt på vinteren. Overgang til elektriske bilar vil redusere også
dette problemet.
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?
Dette er eit prioritert tiltak i den nyleg rullerte energi‐ og klimaplanen til Voss kommune. Voss kommune
bør visa veg og vera eit forbilde for andre aktørar i kommunen.
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
registreringer eller tellinger kan gjennomføres for å fange opp effekten av tiltaket?
"Ikke nødvendig".
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Prioritert tiltak i kommunen sin Energi‐ og klimaplan som vart vedteken i des. 2017. Dette er 3
generasjonsplan i Voss kommune (den første klimaplanen vart vedteken i 2004)
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Gjennomføring
Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Voss kommune
Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
"Ikke nødvendig".
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Oppstart juni 2018, avslutta juni 2018
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
"Ikke nødvendig".
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Støtte til ladepunkter vil sikre at utskiftning av biler blir prioritert og at det skjer så raskt som mulig.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Utstyr og montering av 3 ladepunkt

100 000

Tilrettelegging

20 000

Total sum

120 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

120 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

10 000

‐ Egne midler

50 000

= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

60 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Færre ladepunkt
Annen finasiering ; eigeninnsats tilrettelegging

Utdyping finansiering
Er noe av finansieringen annet enn kommunale midler eller klimasats‐midler? Får eller har tiltaket
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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
Vedteken Energi og klimaplan Voss kommune.pdf (Gjennomføringsplan)
Prisoverslag el‐bil ladeboks.pdf (Utgiftsoversikt)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Gunnar Bergo for Voss kommune
Levert 13.02.2018
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