KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 970540008
Foretaksnavn: Hamar Kommune
Navn: Ole Mattis Furuseth
Kontonummer: 18001670723
Adresse: Postboks 4063
Postnr.: 2306 Hamar
Mobiltelefon: 90750387
E‐post: omf@hamar.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Hedmark

SØKNAD

REFERANSENR.: 18S5B6FE

Installering av ladepunkter, trinn 2
Type tiltak: Klimavennlig transport ‐ gjennomføring av tiltak
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Hamar Kommune har i Handlings og økonomiplan 2018‐2021 vedtatt Klimabudsjett for samme periode.
Klimabudsjettet inneholder vedtak om at hele personbilparken skal elektrifiseres i løpet av planperioden.
Hamar Kommune ønsker også å elektrifisere varebiler i samme planperiode.
Bilparken består av 144 person og varebiler, hvorav 90 av disse er dieselbiler og 54 er bensin.
48 av disse er allerede i prosess med utskiftning og installering av ladepunkter.
Det søkes herved på støtte til 96 ladepunkter.
Bilene går i all hovedsak i bykjernen. Brorparten av bilen benyttes av hjemmesykepleien, andre benyttes av
teknisk avdeling og andre.
For å kunne gjennomføre tiltaket er Hamar Kommune avhengig av å installere ladepunkter.
Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Bilen som skiftes ut har fra 12‐16 000 i årlig kjørelengde og består i hovedsak av dieselbiler.
Bilene går i all hovedsak i sentrumsnære og tettbebygget område

Hvilke virkninger, i tillegg til reduksjon i klimagassutslipp, vil tiltaket ha?
ikke nødvendig
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?
Hamar kommunes formål med tiltaket er å redusere utslipp av klimagasser, samt å bli en foregangsbedrift
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som bidragsyter i overgangen til lavutslippssamfunnet. Hamar Kommune ønsker å bli "best i klassen" i
Innlandsregionen når det gjelder klimavennlig transport. Hamar Kommune ønsker også å bruke tiltaket som
en del av et holdningsskapende arbeid med tanke på hver enkelt persons klimaansvar, samt å vise at el‐biler
kan brukes i større grad i området, tross lange avstander. Hamar Kommune ønsker også å bruke sin
markedskraft til å stimulere lokalt marked for økt levering av elbiler.
Tiltaket vil medføre en betydelig kostnad på utskiftning av eksisterende bilpark, samt ladestruktur
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?
Søknaden er forankret i Handlings og økonomiplan, samt Klimabudsjett og godkjent av Økonomisjef Martin
Wilisoo
Klimabudsjettet er vedlagt

Gjennomføring
Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Enhetene skal sammen med teknisk avdeling eie og drifte/forvalte ladepunktene etter at de er etabler
Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
ikke nødvendig
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Etablering av ladepunkter vil igangsettes så snart tilsagn om midler foreligger og planlegges avsluttet i
januar 2020
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
ikke nødvendig
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Hamar kommune har vedtatt satsning på elbiler der det er gjennomførbart.
Støtte vil sikre økonomisk gjennomførbarhet.
Det er foreløpig ikke satt av nok midler til tiltaket.
Støtten vil sørge for prioritering og fremdrift.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket
96 ladepunkter
Graving
Total sum
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Beløp uten mva
1 824 000
672 000
2 496 000
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Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

2 496 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

1 248 000
1 248 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Færre ladepunkter, lavere utskiftningshastighet og mer usikker gjennomføring av vedtaket

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
Klimabudsjett for Hamar kommune 2018 ‐ 2021 ‐ vedlegg til Handlings‐ og økonomiplanen.docx (Bilde)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Ole Mattis Furuseth for Hamar Kommune
Levert 14.02.2018
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