KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 938521816
Foretaksnavn: Eid kommune teknisk drift
Navn: Tore Nyhammer‐Taklo
Kontonummer: 37900700130
Adresse: Rådhusvegen 11
Postnr.: 6770 Nordfjordeid
Telefon: 57885864
Mobiltelefon: 90194837
E‐post: tore.nyhammer‐taklo@eid.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

SØKNAD

REFERANSENR.: 18SAE6A2

Ladepunkt Eid kommune, Eid vidaregåande skule
Type tiltak: Klimavennlig transport ‐ gjennomføring av tiltak
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
I 2018 skal Eid kommune i samarbeid med Eid vidaregåande skule(Sogn og Fjordane Fylkeskommune)
tilrettelegge for å byte ut fossilt drivne teneste bilar med meir miljøvennlege bilar. Bilar som idag er nytta
av den vidaregåande skulen, teknisk drift samt forvaltningstenesta til SFJ.
Det er tenkt 12 ladepunkt.
Eid vidaregåande skule er samlokalisert med det kommunale Operahuset Nordfjord, som er bakgrunn for at
Eid kommune søker på vegne av fylkeskommune og kommune.
Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Det vil gje mulegheit til å nytte fossilfrie driftskøyretøy. Dei tenestebilane som er nytta i dag er i bruk
mellom fleire tilsvarande vidaregåande skular i Nordfjord som har eller skal få tilrettelagt for lading av
fossilfrie køyretøy.
Hvilke virkninger, i tillegg til reduksjon i klimagassutslipp, vil tiltaket ha?
Ikkje 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?
Ikkje nødvendig
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?
Ikkje nødvendig
Hvordan er søknaden politisk forankret?
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F‐ 008/18 ‐ Klima‐ og energiplan ‐ status og vidare arbeid
ArkivsakID:
18/31 ‐ Klima‐ og energiplan

Gjennomføring
Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
Internkontroll og driftsutgifter til tilsyn ved driftsteknikere samt straumutgifter.
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Etablering av ladepunkter vil settast igang så snart tilsagn er gitt. Planlagt ferdig desember 2018.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Ikkje nødvendig, sjå førre svar.
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Ein prioritert utskifting av fossildrivne bilar krev at ein har etablert ladepunkt for El bilar. Ein økonomisk
støtte vil bidra til lågare eigenandel for Eid kommune og fylkeskommuna og raskare få dette tiltaket
prioritert på investeringsplan.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Utstyr 12 ladepunkt

240 000

Etablere framlegging av straum og nye kursar

100 000

Montering og idriftsetting

140 000

Total sum

480 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)
‐ Andre offentlige tilskudd

480 000
0

‐ Annen finansiering

120 000

‐ Egne midler

120 000

= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen
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Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Færre ladepunkt og samlokalisering av alle ladepunkt

Utdyping finansiering
Er noe av finansieringen annet enn kommunale midler eller klimasats‐midler? Får eller har tiltaket
mottatt eksterne midler av noe slag? Ja
Oppgi type midler, beløp og vilkår:
deling av eigenandelen mellom Eid kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune
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:
Håper på positiv tilsagn og viser til mal fra Miljødirektoratet sine sider(Lillestrand kommune,Ida Bjørkum).
Eid kommune fikk tilsvarande tilsagn 2017 og har montert totalt 12 ladepunkt på 4 adresser.
Ber om at vi får kontrollsjekk av kontonummer ved positivt tilsagn før utbetaling.

[sign] Tore Nyhammer‐Taklo for Eid kommune teknisk drift
Levert 15.02.2018
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