KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 864950582
Foretaksnavn: Ringsaker kommune
Navn: Ole Roger Strandbakke
Kontonummer: 18100700146
Adresse: Brugata 2
Postnr.: 2380 Brumunddal
Telefon: 62335042
Mobiltelefon: 91761149
E‐post: ors@ringsaker.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Hedmark

SØKNAD

REFERANSENR.: 18S919DF

Ladepunkter for kommunale tjenestebiler.
Type tiltak: Klimavennlig transport ‐ gjennomføring av tiltak
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
I 2018 skal Ringsaker kommune skifte ut fossile kjøretøy og erstatte med ladbare elektriske biler. Dette
gjelder ulike enheter som bl.a. teknisk drift, pleie‐ og omsorg, bygg‐ og eiendom, kart‐ og byggesak og
sentraladministrasjonen ‐ til sammen 63 ladepunkter, jf. vedlegg. Til dette trengs normal‐ladepunkter
(MODE 3 – TYPE 2)

Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Bilene i hjemmetjenesten har en årlig kjørelengde på ca. 30 000 km, mens biler i andre enheter kan antas å
ha en kjørelengde på ca. 15000 km. pr. år. Dette vil si at nevnte kjørelengder med fossile drivstoff erstattes
av el.
Hvilke virkninger, i tillegg til reduksjon i klimagassutslipp, vil tiltaket ha?
Positiv innvirkning på kommunens og innbyggernes arbeid mot et bedre miljø.
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?
Fokuset på bruk av El‐biler har ført til større politisk engasjement om miljøforhold, og trolig medvirkende til
utprøving av Autonome busser i kommunen i 2018.
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?
Kan føre oversikt over antall kjøret km og derigjennom beregne sparte drivstoffmengder (diesel og bensin).
Hvordan er søknaden politisk forankret?
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Tiltak ved bruk av El‐bil er forankret i kommunens Energi‐ og klimaplan, som ble vedtatt av kommunestyret i
2018, samt at ordføreren siste to årene har besvart interpellasjoner der El‐bil har vært tema, og der
ordføreren har vist til dette skal tas opp i revisjonen av klima‐ og energiplanen. Denne ble vedtatt revidert
i formannskapet i møte januar 2018.

Gjennomføring
Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Ringsaker kommune (kommunale tjenestebiler).
Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
Drift og vedlikehold av oppsatte ladestasjoner, samt avlesning av el‐forbruket knyttet til hvert ladepunkt.
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Når tilsagn om midler foreligger må oppdraget sendes ut på anbud, og forventes etablert i perioden mai‐
desember 2018.
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Se ovenfor.
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Økonomisk støtte er avgjørende for omfanget av ladepunkter da en forventer 50 % støtte til hvert
ladepunkt.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Ladepunkter 63 stk

1 181 250

Kabling

220 000

Diverse (montering, skilting m.m.)

58 500

Uforutsett 10 %

145 975

Total sum

1 605 725

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

1 605 725

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
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= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

802 862

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
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
Brev ‐ ladepunkter.pdf (Annet)
Ladepunkter bygg‐ og eiendom.xlsx (Gjennomføringsplan)
Teknisk drift ‐ ladepunkter.docx (Gjennomføringsplan)
Merknad:
Ingen merknad

[sign] Ole Roger Strandbakke for Ringsaker kommune
Levert 15.02.2018
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