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SØKNAD

REFERANSENR.: 18S0E0FA

Ladepunkt el.biler og el.sykkel
Type tiltak: Klimavennlig transport ‐ gjennomføring av tiltak
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
I 2018 planlegges det en opprusting av parkeringsplassen ved kommunehuset. Tiltaket omfatter en
tilrettelegging med ladepunkt for både el‐biler for el‐sykkel. I de nærmeste årene har kommunen planer om
å skifte ut seks biler fra fossil til el‐bil. Da vil kommunen bilpark være 100 % el. med unntak av
utrykningsbiler, jf. utdrag fra kommunens miljø‐ og klimaplan. I tillegg skal det tilrettelegges for ansatte som
må benytte egen el‐bil og el‐sykkel i tjenesten og/eller til og fra arbeid. Parkeringsplassen ligger også nært
et kollektivknutepunkt, og vil være tilgjengelig for reisende med buss og/eller samkjøring. Tiltaket
planlegges med totalt 8 stasjoner (16 ladepunkt) for el‐bil og 4 stasjoner (8 ladepunkt) for el‐sykkel. Type
ladepunkt: elbil‐lad‐m/T2‐ 7,4 kW.
Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Tiltaket vil innebære at bruk av fossile kjøretøy vil bli erstattet av el‐, bil og sykkel.
Tjenestebilene som benytte har en årlig kjørelengde på ca. 18 000 km/år/pr. bil. I tillegg kommer effekten
av ansatte og privates redusert bruk av fossile biler.
Hvilke virkninger, i tillegg til reduksjon i klimagassutslipp, vil tiltaket ha?
Tiltaket vil ha en positiv virkning på folkehelsen, og styrke kommunens omdømme og fremme arbeidet med
klimatiltak.
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?
Kommunen satser på å være en foregangskommune innenfor klima‐ og miljøområdet, herunder miljøvennlig
transport (el‐bil, sykkel og kollektiv transport). Tiltaket vil styrke denne satsingen og gi spredningseffekt i
regionen.
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?
Følgende registreringer, tellinger kan gjennomføres:
1) Antall biler som skiftes ut fra fossil til el i kommunens bilpark.
2) Antall kjørte km med henholdsvis el og fossil i kommunens bilpark.
3) Hyppighet av bruken (antall biler og sykler som daglig foretar ladning ved stasjonene).
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Forankret i vedtatt klima‐ og miljøplan 2014‐2019 (jf. vedlegg).

Gjennomføring
Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Overhalla kommune.
Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
Vedlikehold av stasjonene og økte kostnader for strøm.
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Etablering av ladestasjoner vil starte så snart tilsagn om midler foreligger, og skal gjennomføres innen 2018.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
1. Detaljplanlegging av parkeringsplass med ladestasjoner.
2. Innhenting av tilbud.
3. Gjennomføring av tiltak.
Teknisk avdeling vil ha ansvar for planlegging og gjennomføring av tiltaket.
Telling/måling utføres av sentraladministrasjonen.
Framdrift som beskrevet i punkt ovenfor.

Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Økonomisk støtte vil være avgjørende for finansiering av tiltaket.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket
16 ladepunkt el‐bil (8 ladestasjoner, graving og montering)

Beløp uten mva
388 000

8 ladepunkt for el‐sykkel 4 ladestasjoner)

12 000

Kommunalt anleggsbidrag til netteier

30 000

Total sum
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Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

430 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

215 000
215 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Tiltaket vil måtte bli gjennomført med redusert antall stasjoner.

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
Klima‐ og miljøplan 2014‐2019, utdrag om tilrettelegging og overgang til el‐bil.doc (Annet)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Aase Ferstad for Overhalla kommune
Levert 09.02.2018
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