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Tildeling av tilskudd - Innovativ stolpelading i boligsoner
Det vises til deres søknad om tilskudd av 14.02.2018 med referansenummer 18S8DCF1. Det er søkt
om et tilskudd på kr 330 675. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 330 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Innovativ stolpelading i boligsoner".
Beskrivelse av tiltaket:
"Stavanger kommune sammen med ni andre kommuner fikk i 2016 klimasatsmidler til et
ladestrategi-nettverk. Nettverket resulterte i en ambisiøs ladestrategi, «Strategi for etablering av
ladeinfrastruktur i sør-Rogaland» og den har nå blitt vedtatt i to kommunalstyrer i Stavanger
kommune. Et kapittel i denne ladestrategien handler om boligsoneparkering, altså gateparkering
hvor beboere ikke har mulighet til parkering og lading på egen grunn.
Vårt forslag til tiltak er lading fra gatelysnett i boligsoner. Stavanger kommune holder på å skifte
ut armaturer på lyktestolpene med nye energibesparende LED-armatur som også tillater
strømtilførsel hele døgnet. For å muliggjøre lading av elbiler på gatelysnettet må imidlertid en
rekke tekniske, praktiske og regulatoriske utfordringer utredes. I tillegg må man involvere
innbyggerne for å teste betalingsløsning og villighet. Vårt mål er en fleksibel løsning hvor man
enkelt kan ta i bruk deler av eksisterende infrastruktur til elbillading, uten behov for større
oppgraderinger eller nyetablering (graving etc).
Dette vil måtte gjøres sammen med Lyse AS som er drifts- og utviklingspartner og regionens
nettselskap.
"
BAKGRUNN
Miljødirektoratet mottok 355 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i
kommunene" i 2018. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 318 millioner kroner.
Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til
lavutslippssamfunnet. Miljødirektoratet har vurdert søknadene i henhold til tildelingskriteriene og
prioriteringskriteriene. Ved prioritering av søknadene har vi vektlagt:
•Potensial for utslippsreduksjon.
•Grad av innovasjon i omstilling til lavutslippssamfunnet.
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•Overføringsverdi og spredingspotensial.
•Realistisk budsjett for kostnader, og plan for gjennomføring og framdrift.
•Ambisjoner for klimagassreduksjon utover minimumskrav i lover og forskrifter.
•Andre effekter av tiltaket, positive og negative.
•At tiltaket ikke er berettiget støtte fra andre statlige ordninger.

MILJØDIREKTORATETS VURDERING
Stavanger kommune har søkt kr 330 675 i støtte til et prosjekt der målet er å prøve ut lading i
boligsoner ved å integrere det i lyktestolper. Miljødirektoratet vurderer dette som en innovativ
løsning for å legge til rette for bruk av elbil i områder der beboerne ikke har egen
biloppstillingsplass. Kommunen har etablert et samarbeid med nettselskapet i regionen, noe som er
viktig for god gjennomføring. Vi vurderer også overføringsverdien til andre kommuner og aktører
som stor, og ber derfor kommunen legge vekt på dette når det rapporteres om erfaringer fra
prosjektet. Vi støtter gjennomføringen av prosjektet med inntil 50% av kostandene, oppad
begrenset til kr 330 000.

RAPPORTERING OG UTBETALING
Vi ber om at rapporten formidler erfaringer ved integrering av ladeinfrastruktur i lyktestolper som
kan være av nytte for andre kommuner som ønsker å bidra til bedre lademuligheter i boligområder
med gateparkering. Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Logg på med samme bruker som
leverte søknaden.
Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendte rapporter og bekreftet regnskap. Dersom
egeninnsats omfatter kommunal arbeidstid kan tiden regnskapsføres med inntil kr 500 kr/time.
Regnskapet skal være bekreftet av økonomisjef eller tilsvarende, kommunerevisjon eller ekstern
revisor.

AKSEPT
Frist for å akseptere tilbudet er 1. september 2018. Tilbudet aksepteres i søknadssenteret. Logg inn
med samme bruker som leverte søknaden.
Lykke til med arbeidet!
Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages, jamfør forvaltningsloven §
2 første ledd bokstav a og b, jamfør fjerde ledd.
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Følgende rapportering er en forutsetning for tilsagnet om tilskudd:
Leveres

Beskrivelse

Frist

Sluttrapport

Sluttrapport med erfaringer og bekreftet regnskap

01.10.2019

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

Beløp

201912

Utbetaling av tilskudd

330 000

Tilsagnet er gyldig til 31.12.2019. Dersom rapportering som vist over ikke overholdes, bortfaller
tilsagnet om tilskudd, og tilsagnsbeløpet vil da omdisponeres til andre formål.
Dersom forutsetningene for gjennomføring av tiltaket endres vesentlig eller bortfaller
(teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig), skal Miljødirektoratet underrettes umiddelbart.
Det gjøres oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i
bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av om tilskuddet er benyttet i samsvar med
forutsetningene.
Vi gjør videre oppmerksom på at Miljødirektoratet helt eller delvis kan kreve et eventuelt utbetalt
tilskudd tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at
forutsetningene for tilsagnet bortfaller.
Regnskapsbilag knyttet til gjennomføringen av tiltaket skal oppbevares i minst 10 år, eller i henhold
til regnskapsloven, dersom din virksomhet er underlagt denne.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Herdis Laupsa
seksjonsleder

Kirvil Stoltenberg
prosjektleder

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.
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Kopi:
Fylkesmannen i Rogaland
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