KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 938587418
Foretaksnavn: Verdal kommune
Navn: Marthe Bakken
Kontonummer: 86731171949
Adresse: Postboks 24
Postnr.: 7651 Verdal
Telefon: 74048377
Mobiltelefon: 93061520
E‐post: marthe.bakken@verdal.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Trøndelag

SØKNAD

REFERANSENR.: 18SCF4BE

Ti ladepunkt for elbil i Verdal kommune
Type tiltak: Klimavennlig transport ‐ gjennomføring av tiltak
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Verdal kommune skal i 2018 reforhandle leasingavtale for kommunale tjenestebiler. Kommunen har et ønske
om at flere av tjenestebilene skal være fossilfrie, men har per i dag ikke tilstrekkelig med ladestasjoner,
hverken for kommunale biler eller for ansatte.
Det er ikke satt av midler i økonomiplanen til utbygging av flere ladestasjoner.
Ved medfinansiering til opprettelse av ladestasjoner for kommunale elbiler vil kommunen kunne velge flere
elbiler ved inngåelse av ny leasingavtale. Dette støtter opp under Verdal kommunes satsing på lavutslipp.
Det søkes derfor om tilskudd til opprettelse av 10 ladestasjoner for kommunale tjenestebiler. 5 stasjoner
ved rådhuset og 5 ved hjemmetjenestens bygg.
Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Leasingbilene som skal reforhandles har en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 17 000 km pr år.
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
registreringer eller tellinger kan gjennomføres for å fange opp effekten av tiltaket?
Ikke nødvendig
Hvordan er søknaden politisk forankret?
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Søknaden er forankret gjennom en orientering i Komité for plan og samfunn, samt i Verdal kommunes klima‐
og energiplan (2010‐2020).

Gjennomføring
Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Verdal kommune skal eie og drifte/vedlikeholde ladepunktene etter de er satt opp. Ansvaret for dette
legges til enhet teknisk drift.
Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
Ikke nødvendig
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Etableringen av ladestasjoner vil starte opp så snart et evt tilskudd foreligger. Ladestasjonene skal være
ferdig etablert innen de nye leasingbilene ankommer ‐ årsskiftet 2018/2019.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Ikke nødvendig
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Verdal kommune har i sin klima‐ og energiplan et mål om å redusere spes. energibruk og klimagassutslipp for
kommunens transportbehov med 20 % innen 2020. Dette betyr blant annet å gå over til elbil der dette er
forsvarlig, både økonomisk og transportmessig. Det er ikke satt av midler i kommunens økonomiplan til
ladepunkter for elbil, men økonomisk støtte vil kunne sikre at kommunen bytter ut flere dielsel‐og
bensindrevede biler med elbil i den kommede reforhandlingen av leasingavtaler.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Utstyr 10 ladepunkter

150 000

Graving/grunnarbeid

80 000

Montering av ladepunkt

100 000

Total sum

330 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

330 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
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= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

170 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Ved mindre tilskudd kan en redusere antall 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
Ingen vedlegg
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Marthe Bakken for Verdal kommune
Levert 15.02.2018
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