KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 961381452
Foretaksnavn: Lunner kommune
Navn: Guri Kjærem
Kontonummer: 20302332542
Adresse: Sandsvegen 1
Postnr.: 2740 Roa
Telefon: 61324000
Mobiltelefon: 97100070
E‐post: guk@lunner.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Oppland

SØKNAD

REFERANSENR.: 18SBE615

Klimavennlig transport
Type tiltak: Klimavennlig transport ‐ gjennomføring av tiltak
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Tjenesten Samfunn og miljø, Eiendomsforvaltning skal anskaffe ny varebil til vaktmestertjenesten og
ønsker å gjøre dette iht klimaplanen som ligger til vedtak i kommunen, hvor ett av tiltakene er å anskaffe
nullutslippsbiler i kommunal tjenesteyting. Vi søker støtte til to ladepunkter for denne bilen, da den
brukes mellom flere bygninger i Kommunen. Ett ved byggene nær Lunner sentrum og ett nær byggene ved
Roa sentrum
Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Varebil i Eiendomsforvaltningen har en ca kjørelengde på 8‐10 000 km, vaktmester tjenesten er bygd opp i
team og bruker derfor bilen mellom div tjenestebygg.
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?
Dette kan ha en positiv effekt i det holdningsskapende arbeidet både internt i kommunale tjenester og
også andre firma/næringer i lokalmiljøet, da bilen vil være synlig og man ser at ".....det nytter der, så da
kan det nytter her".
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?
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Klimaplanen er vedtatt i komite og ligger til vedtak i kommunestyret i løpet av våren. Det er bevilget
penger til innkjøp av ny varebil for vaktmestertjenesten i investeringsbudsjett for 2017, videreført til 2018

Gjennomføring
Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Tjenestestedet Saamfunn og Miljø i Lunner kommune
Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
Ikke nødvendig
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Anskaffelse av nullutslippsbil vil bli påstartet ca mai 2018, ladepunkter bør være klar når denne leveres.
Tidsperspektivet er noe uklart da vi trenger å bygge en kompetanse på nullutslippsbiler til varetransport.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Ikke nødvendig
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Innvilgede midler tok ikke høyde for at ny klimaplan ville beskrive nullutslippsbiler og om bevilgede midler
ikke er tilstrekkelig til også å gjelde ladepunkt må vi investere i samme type som tidligere. Det er noe
usikkerhet vedr kostnad til el‐varebil

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

opprettelse av 2 ladepkt

90 000

Total sum

90 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

90 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

45 000
45 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Færre ladepunkt

Klimasats ‐ støtte til klimasatsing i kommunene ‐ 2018 | Klimavennlig transport

Side 2 av 3

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] Guri Kjærem for Lunner kommune
Levert 15.02.2018
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