Hurum kommune
Nordre Sætrevei 1
3475 SÆTRE

Deres ref.:
18011005 Linn Grønseth

Trondheim, 22.06.2018

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2018/2651

Saksbehandler:
Bjørkum, Ida

Tildeling av tilskudd - Klimavennlig transport - ladepunkter
for el-bil
Det vises til deres søknad om tilskudd av 15.02.2018 med referansenummer 18S8A158. Det er søkt
om et tilskudd på kr 640 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 100 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Klimavennlig transport - ladepunkter
for el-bil".
Beskrivelse av tiltaket:
"Hurum kommune har langstrakt geografi, og tettstedet Tofte i sør ligger om lag 25 km fra Sætre i
nord-øst. For mange innbyggere og ansatte i kommunen er kollektivtilbudet begrenset, og kan ikke
dekke den daglige transporten. Avstand mellom hjem og jobb er også ofte for lang til å velge
sykkel som et godt alternativ. I tillegg er det et dårlig utbygd gang- og sykkelveinett. Mange velger
derfor egen bil for transport til jobb og i hverdagen for øvrig, og slik dagens situasjon er vil det
være gunstig å stimulere til økt bruk av elbil i persontransport for å redusere utslippene i
transportsektoren.
Hurum kommune utarbeider i samarbeid med Asker og Røyken kommuner strategi for
ladeinfrastruktur. Dette arbeidet er forankret i Hurum kommune sin "temaplan for energi- og
klima".
Strategien til de tre kommunene skal være et verktøy for å synliggjøre behov for ladepunkter i
kommunen, og for planmessige, teknologiske og praktiske valg som kommunene bør ta i utvikling av
ladeinfrastrukturen. Planen peker også på områder og omfang der det bør tilrettelegges for
ladeinfrastruktur.
Hurum kommune er en liten kommune med begrenset økonomi, og søker støtte til utbygging av
ladepunkter. I første omgang ønsker vi å utvikle ladetilbudet for kommunale kjøretøy, ansatte i
kommunen og besøkende. Vi har flere kommunale parkeringsplasser hvor vi ønsker å bygge
ladelokasjoner til bruk for ansatte og publikum.
Ettersom Hurum kommune er i en prosess der kommunen skal slås sammen med Asker og Røyken,
vil fremtidig eierskap til noen bygg i kommunen være usikker. Derfor har vi valg å prioritere
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utbygging av ladepunkter der vi er sikre på at kommunen vil ha sine tjenester også etter
kommunesammenslåingen.
Kommunen ønsker å bygge 7 ladelokasjoner (28 ladepunkter) for å dekke behovet ved Hurums
kommunale bygg i sentrale områder:
Rådhuset: 4
Tofte barneskole: 4 ladepunkter
Tofte ungdomsskole: 4 ladepunkter
Grytnes ungdomsskole: 4 ladepunkter
Filtvet kommunal parkering: 3 ladepunkter
Klokkarstua barnehage (også idrettsanlegg tilknyttet): 3
Slingrebekken barnehage: 2
Holmsbu SPA: 3
Kommunale tjenestebiler helse: 5
Kommunen ønsker å sette opp ladepunkter i kategorien «destinasjonslading» med effekt 3-22KW. I
tillegg til disse ladepunktene skal det i løpet av 2018 bygges 2-3 hurtigladestasjoner i Hurum, men
dette utføres av private aktører.
"
MILJØDIREKTORATETS VURDERING AV KLIMASATSSØKNADEN
Miljødirektoratet støtter ladeinfrastruktur som legger til rette for at kommunene erstatter sine
fossile tjenestebiler med elektriske kjøretøy. Slik utskifting gir umiddelbare utslippskutt.
Ladeinfrastruktur til kommunale tjenestebiler dekkes ikke av andre støtteordninger, og er heller
ikke omfattet av krav i lov og forskrift. Miljødirektoratet gir støtte som dekker inntil 50% av
etableringskostnaden for ladepunkter til kommunale tjenestebiler som skal skiftes ut. Vi legger til
grunn at kommunen skifter ut et fossilt kjøretøy med et helelektrisk kjøretøy for hvert ladepunkt
som støttes. Vi forventer at kjøretøyene skiftes ut senest innen utgangen av 2020. Med ett
ladepunkt menes lademulighet for ett kjøretøy.
Det stilles krav om at ladepunktene skal være "MODE 3 – TYPE 2".
Hurum kommune har søkt kr 640 000 i støtte til 28 ladepunkter til ulike formål. Hurum kommune
har i epost informert om at det er utstrakt bruk av privatbiler til tjenestebruk i kommunen. Det er
positivt at kommunen ønsker å legge til rette for lading for ulike brukergrupper. Miljødirektoratet
har imidlertid fått mange søknader om støtte til ladeinfrastruktur, og har prioritert å støtte
ladepunkter for kommunale tjenestebiler. Vi har heller ikke i år prioritert lading for andre
brukergrupper som ansatte og besøkende. Vi innvilger derfor bare støtte til de 5 ladepunktene som
skal brukes av kommunale tjenestebiler. Vi kan støtte inntil 50% av kostnadene for etablering av 5
ladepunkter med inntil kr 20 000 per ladepunkt, oppad begrenset til kr 100 000 totalt.
RAPPORTERINGSKRAV OG UTBETALING
For å måle effekt av tiltaket skal det i sluttrapporten legges inn antall elektriske kjøretøy i bruk i
kommunen før og etter tiltaket. Dersom det gjenstår å skifte ut kjøretøy, skal planer for utskiftning
beskrives.
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Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Logg på med samme bruker som leverte søknaden.
Det er mulig å legge inn rapport så snart ladepunktene er etablert og regnskapet er klart, selv om
dette er før rapporteringsfristen.
Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av sluttrapport og bekreftet regnskap. Regnskap skal
være bekreftet av økonomisjef/regnskapsansvarlig, kommunerevisjon eller ekstern revisor.
AKSEPT
Frist for å akseptere tilsagnet er 1. september 2018. Tilsagnet aksepteres i søknadssenteret. Logg
inn med samme bruker som leverte søknaden.
Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages, jamfør forvaltningsloven §
2 første ledd bokstav a og b, jamfør fjerde ledd.
Følgende rapportering er en forutsetning for tilsagnet om tilskudd:
Leveres

Beskrivelse

Frist

Sluttrapport

Rapportering i henhold til kravene beskrevet i brevet

01.05.2019

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

201908

Utbetaling av tilskudd

Beløp
100 000

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.
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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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Fylkesmannen i Buskerud

.

..

4

