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SØKNAD

REFERANSENR.: 18S53291

Hobøl: Etablering av ladepunkter på Knapstad
Type tiltak: Klimavennlig transport ‐ gjennomføring av tiltak
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
HBBS Hobøl Bo‐ og behandlingssenter (sykehjem) på Gaupefaret 5, 1823 Knapstad har per. dagsdato ikke
muligheter til å lade el‐ tjenestebiler på en forsvarligmåte og trenger etablering av en ladestasjon med to
ladepunkter.
Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Virksomheten har per i dag en el‐bil på leasing og som kjører i snitt km. 15 000 i året og resten av bilparken
er diessel og besnsin drevet bilpark. Denne elbil står ofte igjen på grunn av for lav betterinivå som resultat
av den for sakte lading på en vanlig 16 amper el‐kurs og pga. dette ønsker vi å endre tendensen med å
etablere en ladestasjon/stolpe med to ladepunkter slik at ansatte isteden for å bruke fossil drevet biler
prioriterer isteden el‐bilen mest mulig og på den måten bidra til redusere klimagassutslipp.
Hvilke virkninger, i tillegg til reduksjon i klimagassutslipp, vil tiltaket ha?
Vi ser at en parallell virkning vil det være å skape en ny tankegang i en liten landlig kommune som har sine
tre sentra spredd på et stort geografisk område der også skal være mulig og bruke El‐bil på tjenestene året
rundt. dessuten vi må bytte ut vaktmesterbilen til høsten og en ladestasjon vil også gjør lettere å velge el‐
bil til vaktmester. (15 000 km i året)
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?
Knapstad område konsentrerer flere av kommunens tjenester som Psykiatri, omsorg, vaktmester, skoler og
barnehager i tillegg til hjemmetjenesten og som har base på HBBS. Vi tror at etablering av den første
ladestasjon på dette området vil skape en domino effekt slik at flere virksomheter vil se at det finnes lade
muligheter som vil påvirke neste arbeidsbil valget i alle disse tjenester.
Tiltaket vil medføre endringer i aktivitet eller utslipp. I den grad det er mulig å tallfeste effekten av
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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?
Kommunen samarbeider med en leverandør av elektronisk kjørebok og i dag vi har oversikt på antall km. i
året på fossil drevet biler og som forurenser en hvis mengde i året og som kan brukes til å sammenligne
med en bilene som har null utslipp.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Hobøl kommune er forpliktet til å jobbe aktivt på klima og miljø området gjennom et medlemskap i Klima
Østfold og som er politisk forankret og som blant annet jobber med å redusere klimagassutslipp. Denne
søknaden er ikke politisk forankret alene, men jeg ser en stor sannsynlighet for at det kommer til skje.
Hobøl kommune er en pådrivende kommune i Østfold og i 2017‐2018 energi effektiviserer hele den
kommunale byggemassen og som har som mål redusere energi forbruket på 45% i forhold til dagens forbruk
derfor tror på at hvis vi får tilskudd vil blir dette politisk forankret.

Gjennomføring
Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Hobøl kommune har inngått et samarbeid (vertskapsmodell) med Askim kommune de to år før den formelle
5 kommuner sammenslåing 2020 og det vil si at det blir Service, teknikk og eiendom avdeling i Askim som
skal ha ansvaret med dette.
Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
Service på anlegget med en kostnad på ca. kr. 2 000 i året.
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Vi har planer om å starte 1. juni og være ferdig senest 30. juni før fellesferie. dette tidspunkt gir oss
mulighet til å bli ferdig med de andre Enøk tiltak på bygge massen.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Se i Vedlegg!
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Hobøl kommune er en pådrivende kommune i Østfold og i 2017‐2018 energi effektiviserer hele den
kommunale byggemassen og som har som mål redusere energi forbruket på 45% i forhold til dagens forbruk
derfor tror på at hvis vi får tilskudd vil blir dette politisk forankret. Dessuten satser kommunen stor på
andre miljøområder som oppbygging av nye fordrøyningsbasseng til lokal behandling av overvann.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Utstyr til to ladepunkter

35 000

Montering

25 000

Graving og asfaltering 53 m grøft fra Hovedbygget

40 000

Total sum
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Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

100 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

50 000
50 000

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
Gjennomføringsplan for oppretting av to ladepunkter på HBBS Hobøl Kommune.docx
(Gjennomføringsplan)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Christian Gutierrez for Hobøl Kommune
Levert 14.02.2018
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