KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 940642140
Foretaksnavn: Evenes kommune
Navn: Per‐Kaare Holdal
Kontonummer: 47505523470
Adresse: Postboks 43
Postnr.: 8539 Bogen i Ofoten
Telefon: 76981500
Mobiltelefon: 907 69 796
E‐post: per‐kaare.holdal@evenes.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Nordland

SØKNAD

REFERANSENR.: 18S511DF

Klimasats til og fra Evenes flyplass
Type tiltak: Klimavennlig areal‐ og transportplanlegging
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Harstad‐Narvik Lufthavn Evenes ligger i Evenes kommune. Vi planlegger å invitere omkringliggende
næringsliv, Staten, Troms og Nordland fylkeskommuner, og kommuner, deriblant Harstad og Narvik, til en
workshop/konferanse med klima i fokus. Til dette arrangementet inviterer vi kompetansepersoner til å
fortelle oss hva vi kan bidra med som næringsdrivende og offentlige med klimatiltak på, til og fra flyplass. Så
skal det være en dialog som har som mål å resultere i en plan som er forankret på alle nivå. For at planen
skal bli et godt kommunalt redskap for å nå energi‐ og klimamålene frem mot 2020 er det viktig at det
offentlige og næringslivet inviteres og inspireres til å delta på denne ”dugnaden” på et bredest mulig
grunnlag.
I vår klimaplan har vi følgende hovedpunkter innen transport:
a. Opprettholde kollektivtilbudet på minimum dagens nivå.
b. Legge til rette for biler drevet med gass og/ eller elektrisitet (hybrid) samt biodiesel.
c. Overgang til mer energieffektiv og klimavennlig transport
d. Legge til rette for/ påvirke til ”kompiskjøring”.
e. Alternative drivstoff for landbruket
f. Gang og sykkelnettet forbedres slik at det blir attraktivt å benytte.
g. I samarbeid med AVINOR, rutebilselskap, næring, utarbeide gode ENØK tiltak/ løsninger for
flytrafikk og annen transport
Hvordan vil dette tiltaket gi økt klimafokus i areal‐ og transportplanleggingen, utover det en kan
forvente av ordinær, god arealplanlegging?
Vi vil få tilført nødvendig kompetanse, samt samordnet tiltak på klimatiltak for å endre infrastrukturen. Vi
som vertskommune for flyplassen har et ansvar og kan bidra til framtidsplanlegging til det beste for klimaet.
I pkt. 4.2 i vår klimaplan "Kommunen skal legge til rette for at Evenes flyplass kan utvikle seg klimavennlig og
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energieffektivt innen 2020"
Hvordan kan tiltaket bidra til en varig kvalitets‐ eller kompetanseheving med tanke på klimavennlig
areal‐ og transportplanlegging?
Kompetansetilførsel og nye samordnede tiltak nedfelt i en felles plan med involverte aktører.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Evenes kommunes Energi og klimaplan
https://evenes.kommune.no/selvbetjening/dokumentarkiv/planer/214‐energi‐og‐klimaplan/file
I vår Energi og klimaplan er klimatiltak for flyplassen gjennomgående.

Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Etter et eventuelt positivt vedtak og gjennomført i august 2018.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Utarbeide program med innledere, markedsføring, invitasjon og gjennomføring.
Foruten kommunenes planleggere omfatter målgruppen klima‐ og miljørådgiver og folkehelsekoordinator
som også inkluderes i prosjektets tverrfaglige prosjektgruppe.
Som et ledd i workshopen/konferansen skal det utarbeides et dokument som skal forankres hos alle parter
med beskrivelse av konkrete og målrettede tiltak.
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Uten økonomisk støtte har ikke Evenes kommune personellressurser til gjennomføringen pr. tiden. Midlene
skal brukes til frikjøp av personressurser.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Planlegging konferansen

100 000

Kompetanse på prinsipper for en klima‐ og miljøvennlig flyplass

50 000

Gjennomføring av konferansen

100 000

Oppsummering og rapport

50 000

Total sum

300 000

Finansiering
Finansiering av tiltak
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Samlet kostnad ved tiltak(ene)

300 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

50 000
250 000

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

Utdyping finansiering
Har tiltaket mottatt eksterne midler? 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:
Kommunen har gjennom energi‐ og klimaplan et godt verktøy for å nå sine energi‐ og klimamål. For videre å
kunne nå målene er det essensielt viktig at man kontinuerlig i saksprosesser og i vedtak sørger
for at denne planen implementeres mot kommunens plansaker. Planen må også på overordnet vis speiles i
alle enkeltsaker som i dag ligger til de enkelte/fremtidige kommunedelplaner, hvor en kan se
at vedtaket vil ha innvirkning på energi‐ og klimaspørsmål for kommunen.
Gjennom dette tiltaket inviterer vi staten, fylkene Troms og Nordland, nabokommunene og næringslivet
med på å utrede en klimavennlig infrastruktur i tilknytning til flyplassen på Evenes.

[sign] Per‐Kaare Holdal for Evenes kommune
Levert 22.01.2018
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