KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
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SØKNAD

REFERANSENR.: 18S64C45

Ladepunkter til biler i hjemmetjenesten
Type tiltak: Klimavennlig transport ‐ gjennomføring av tiltak
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Etter vedtak i bystyret om å satse med på klima vennlige biler ble det utarbeidet en ny fordeling av biler til
hjemmesykepleien ved inngangen ved inngåelse av ny kontrakt høsten 2017. Det ble bestemt at det skulle
etableres 30 stk El‐biler på bekostning av biler med fossilt brennstoff. Utfordringer og kostnader rundt lade
punkter er omfattende og svært kostbart. Ved å fordele bilene på flere lokasjoner (soner) med ulikt antall
på de respektive soner blir også kostnadene noe høyere en for eksempel å samle alle bilene et sted.
Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Ved å etablere lade punkter slik vi har foreslått vil antall biler med fossilt brennstoff bli vesentlig redusert.
Ca 25 % av kommunens bilflåte innen helse og levekår vil bli betjent av biler med fornybar energi.

Hvilke virkninger, i tillegg til reduksjon i klimagassutslipp, vil tiltaket ha?
I tillegg til klimagassutslipp vil det også ha en økonomisk effekt.
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?
Tiltaket vil bli fordelt ut i hele kommunen. Det er en bevisst strategi at vi fordeler bilene på flere steder
både for å sikre lik behandling men også for å få frem potensialet ved El‐biler til hele kommunen som igjen
på sikt kan gi flere el‐biler i vår flåte.
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?
Her vil det helt klart være registrering av km pr bil noe som vi allerede i dag har og har god logistikk på.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
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Gjennom vedtak i miljøavdelingen samt et generelt politisk vedtak om å redusere klimagassutslipp

Gjennomføring
Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Arendal kommue v/transportavdelingen
Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
ordinært vedlikehold 1.000 x 30 lade punkter = 30.000
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
oktober 2017 ‐ desember 2018
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Ikke utfylt
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Uten økonomisk støtte vil tiltaket bli delvis utsatt og gjenstand for en ny vurdering før vi etablerer lade
punkter. Det er ikke avsatt kommunale midler til tiltaket og enhetene vil måtte dekke etableringen av egen
ramme.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

30 stk ladepunkter x 12.000

360 000

Arbeid Elektrikker 30 stk x (snitt) 5.000

150 000

Gravearbeid/tilpassninger snitt 3.000 x 30 stk

90 000

Total sum

600 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

600 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

150 000
450 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Nei
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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] Jon Vidar Skogeng for Arendal kommune
Levert 14.02.2018
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