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Tildeling av tilskudd - Ladepunkt el.biler og el.sykkel
Det vises til deres søknad om tilskudd av 09.02.2018 med referansenummer 18S0E0FA. Det er søkt
om et tilskudd på kr 215 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 120 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Ladepunkt el.biler og el.sykkel".
Beskrivelse av tiltaket:
"I 2018 planlegges det en opprusting av parkeringsplassen ved kommunehuset. Tiltaket omfatter en
tilrettelegging med ladepunkt for både el-biler for el-sykkel. I de nærmeste årene har kommunen
planer om å skifte ut seks biler fra fossil til el-bil. Da vil kommunen bilpark være 100 % el. med
unntak av utrykningsbiler, jf. utdrag fra kommunens miljø- og klimaplan. I tillegg skal det
tilrettelegges for ansatte som må benytte egen el-bil og el-sykkel i tjenesten og/eller til og fra
arbeid. Parkeringsplassen ligger også nært et kollektivknutepunkt, og vil være tilgjengelig for
reisende med buss og/eller samkjøring. Tiltaket planlegges med totalt 8 stasjoner (16 ladepunkt)
for el-bil og 4 stasjoner (8 ladepunkt) for el-sykkel. Type ladepunkt: elbil-lad-m/T2- 7,4 kW. "

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 biler som skal skiftes ut. Vi legger til grunn at kommunen
skifter ut et fossilt kjøretøy med helelektriske 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".
Overhalla kommune har søkt kr 215 000 i støtte til etablering av 16 ladepunkter til bil og 8
ladepunkter til sykkel. I følge søknaden skal kommunene skifte ut 6 kommunale tjenestebiler med
elektriske biler. Klimasats støtter ladepunkter som legger til rette for utskifting av kommunale biler
med inntil kr 20 000 per ladepunkt. Vi har ikke prioritert å støtte ladepunkter til elsykkel.
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Miljødirektoratet innvilger dermed støtte som dekker 50% av kostnadene ved etablering av 6
ladepunkter, oppad begrenset til kr 120 000.

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.
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.

INVITASJON TIL WEBINAR OM LADEPUNKTER 17. APRIL 2018
Miljødirektoratet arrangerer webinar (nettbasert seminar) om innkjøp av ladeinfrastruktur for
kommunale tjenestebiler 17. april 2018 kl 10.00 med varighet på ca 1 time. Vi oppfordrer alle
kommuner som får tilsagn om støtte til ladepunkter til å delta på webinaret. Vi har invitert
Elbilforeningen til å holde innlegg, og formålet er å øke bestillerkompetansen til deltakerne, dvs. gi
konkrete tips til kommuner som vet at de skal kjøpe inn ladeinfrastruktur for elbiler. Mer
informasjon og lenke til påmelding finner dere her:
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Webinarer-om-lokalt-klimaarbeid/

Følgende rapportering er en forutsetning for tilsagnet om tilskudd:
Leveres

Beskrivelse

Frist

Sluttrapport

Sluttrapport med bekreftet regnskap og informasjon om
utskifting av fossile kjøretøy

01.05.2019

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

201908

Utbetaling av tilskudd

Beløp
120 000

2

Tilsagnet er gyldig til 01.05.2019. 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

Ida Bjørkum
seniorrådgiver
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