KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 986275517
Foretaksnavn: Bærum kommune
Navn: Anne Kristine Feltman
Kontonummer: 15032777888
Adresse: Arnold Haukelands Plass 10
Postnr.: 1338 Sandvika
Telefon: 67504050
Mobiltelefon: 92424933
E‐post: anne.feltman@baerum.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

SØKNAD

REFERANSENR.: 18S07D24

Ladepunkter i Bærum kommune
Type tiltak: Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer ‐ gjennomføring
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
I 2018 planlegger Bærum kommune å skifte ut fossildrevne kommunale biler med elbiler.
‐ 3 elvarebiler som vil utgjøre en bilpool og erstatte 10 private biler som ansatte bruker i tjeneste
‐ 7 elvarebiler til Bærum kommune Eiendom, erstatter fossildrevne biler.
‐ 10 nye elbiler som erstatter bensindreven personbiler
Det planlegges derfor å etablere 20 stk ladepunkter til disse bilene, hovedsaklig Salto type 2.
Plasseringen vil være i kommunens garasjeanlegg.

Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
3 elvarebiler til Geodata‐avdelingen:
De elvarebilene vil erstatte 10 av de ansattes egne biler som nå brukes i tjeneste. Bilene til de ansatte som
brukes i tjeneste har en årlig kjørelengde på ca 6000 per bil. Totalt tilsvarer dette 60.000 km.
Elvarebilene til Eiendom vil erstatte fossildrevne biler som har hatt ca 15.000 km kjørelengde (per bil).
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?
Ikke 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
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registreringer eller tellinger kan gjennomføres for å fange opp effekten av tiltaket?
Ikke nødvendig.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur vedtok i møte 08.02.2018 å utarbeide søknad om støtte fra
"Klimasats" J.post ID: 18/8623

Gjennomføring
Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Bærum kommune, tekniske tjenester
Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
Ikke nødvendig
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Etablering av ladepunktene vil igangsettes så snart tilsagn om midler foreligger, mars/april 2018.
Tiltaket er i drift når bilene er på plass, estimert september 2018.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Se vedlegg.
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Støtte til ladepunkter vil sikre at utskifting av biler blir prioritert.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

20 stk ladepunkter a 60.000 NOK

1 200 000

Total sum

1 200 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

1 200 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

800 000
400 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
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Færre elbiler og ladepunkter.

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
Gjennomføringsplan og finansiering elvarebiler og ladepunkter.pdf (Gjennomføringsplan)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Anne Kristine Feltman for Bærum kommune
Levert 15.02.2018
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