KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 964965404
Foretaksnavn: Lillesand kommune
Navn: Trude Jakobsen
Kontonummer: 28502130554
Adresse: Postboks 23
Postnr.: 4791 Lillesand
Telefon: 99568957
E‐post: trude.jakobsen@lillesand.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Aust‐Agder

SØKNAD

REFERANSENR.: 18S4C9C8

Landstrøm til kommunal havn
Type tiltak: Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
Hva skal prosjekteres?
Se på mulighetene for å legge landstrøm i kommunal kai.
Fortiden brukes kaianlegget til avlasting av råstoff materialer til en industribedrift.
Det er ca 20 anløp i løpet av året, hvor skipene ligger til kai 3‐4 døgn.
Beskriv hvorfor dette tiltaket er et utslippsreduserende tiltak kommunen ønsker å arbeide videre med:
Skipene ligger til kai i rundt 75‐100 timer hver gang.
20 anløp i løpet av året gir 2000 liggetimer.
Av utregningsstatistikkene til MD gir det da en reduksjon av utslipp på 312 tonn CO2‐ekvivalenter per år
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Bystyrets vedtak i sak BS‐007/18:
Lillesand kommune søker om tilskudd til lokalt klimaarbeid. Søknadsfristen er satt til 15.februar 2018.
Tilskuddsordningen forvaltes av Miljødirektoratet.

Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Forprosjektet er tenkt oppstart august 2018 hvis kommunen får støtte til forprosjektet.

Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
1. Finne en prosjektleder hovedsaklig internt i organisasjonen hvis det er mulig
2. Innhente informasjon om infrastruktur, skipene og annen relevant dokumentasjon
3. Utarbeide et kostnadsoverslag for gjennomføring basert på innhentet informasjon
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Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Med 50 % støtte er det sannsynlig å få innvilget de resterende til gjennomføring

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Prosjekt leder i 10 % stilling

75 000

Prosjektering

150 000

Total sum

225 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

225 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

112 500
112 500

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Nei

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
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[sign] Trude Jakobsen for Lillesand kommune
Levert 15.02.2018
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