Tilskuddsordning ladestasjon Overhalla
kommune.
1. Bakgrunn
Overhalla kommune har som målsetning å legge til rette for bruk av ladbare biler, både rene
elbiler og plug-in hybridbiler. Ladbare biler gjør sitt inntok i trafikkbildet og de er en viktig
brikke for å få ned utslippene fra veitrafikken i årene som kommer. I 2014 var
markedsandelen for ladbare biler 12,7% på landsbasis. Det er i byer og sentrale strøk
tettheten er størst. Også resten av landet må ta del i utviklingen for at Norge skal nå sine
klimamål. En viktig forutsetning for en god innfasing av ladbare biler er god
ladeinfrastruktur. En elbil har begrenset rekkevidde og bruksområde for elbilen blir
vesentlig bedre ved god tilgang på ladepunkter. Også ladbare hybridbiler er avhengig av
ladepunkter for å være klimavennlige i daglig bruk.
Overhalla kommune anser støtte til private etableringer av ladestasjoner som et effektivt
virkemiddel for å øke utbredelsen av ladestasjoner i Overhalla. Det er satt av ca. kr.
150.000,- til en tilskuddsordning for etablering av ladestasjoner og dette dokumentet
beskriver tilskuddsordningen.

2. Tilskuddsordning
Det gis tilskudd til virksomheter for å sette opp ladepunkt for offentlig bruk. Et ladepunkt er
et tilkoblingspunkt spesielt beregnet for lading av elbil.
Det gis et tilskudd på inntil 25. 000 kroner for en ladestasjon med to ladepunkt, men
tilskuddet er begrenset til å dekke maksimalt 50 prosent av de totale kostnadene (for
ladestasjonen med bare ett ladepunkt halveres tilskuddsbeløpet). Hver søker kan maksimalt
søke om 25 000 kroner i støtte (se dog pkt. 5 nr. 4 nedenfor).
Påbegynte tiltak kan ikke motta tilskudd så det er viktig å søke og motta tilsagnsbrev i
posten før man setter i gang med å bestille og installere ladestasjonen.

3. Hvem kan søke
Tilskudd gis til virksomheter. Tilskuddet tildeles etter a) først-til-mølla-prinsippet samt b)
måloppnåelse for ordningen ved geografisk spredning i kommunen og nærhet til
arbeidsplasser / besøksbygg.

4. Hvordan søke? Søknadsfrist: 15.4.2015
1) Søknaden med vedlagt skisse, tegning eller bilde av området for planlagt ladestasjon
sendes
Post: Overhalla kommune, teknisk avdeling, 7863 Overhalla eller
Epost: postmottak@overhalla.kommune.no

2) Først når man får tilsagnsbrev posten, kan man sette i gang med å bestille og installere
ladestasjonen.
3) Når ladestasjonen er ferdig installert, idriftsatt, merket, meldt til Nobil og alle kostnader er
betalt, sender man inn ferdigmelding. Se under for krav til ferdigmelding.
4) Etter at ferdigmeldingsskjema er sendt inn og kostnadene er godkjente vil tilskuddet bli
utbetalt til søkers konto.

5. Krav til ladested
1. Det er kun AC Mode3 ladepunkt som støttes. Det gis ikke støtte til å sette opp
ordinære husholdningskontakter – også kalt schuko-kontakt. (se ladeguiden.no for
mer informasjon om forskjellige ladepunkt).
2. Ladepunktet kan enten ha Type 2 kontakt eller ha faste kabler.
3. Hvis faste kabler benyttes må både Type 1 kabel og en Type 2 kabel være tilgjengelig.
4. Ladepunktet må minst levere en effekt på 3,6kW (230V 16A) (Økt effekt ut over 3,6
kW kan gi grunnlag for økt støtte).
5. Ladestasjonen må ha strømmåler for å få oversikt over strømforbruk.
6. Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør.
7. Søker må forplikte seg til å drive ladestasjonen i fem år for å få tilskudd.
8. Ladestasjonen må være hensiktsmessig plassert med tanke på tilgjengelighet,
sikkerhet og trafikale forhold.
9. Ladestasjonen må være offentlig tilgjengelig for alle
10. Ladestasjonen må være reservert for ladbare biler.
11. Det skal være tydelig skiltet/merket at stedet er reservert for lading av ladbar bil
12. Informasjon om laderen skal legges inn i NOBIL-databasen (se nobil.no for mer
informasjon)
13. Ladestasjonene kan skiltes med maksimum ladetid. Maksimum ladetid må minst være
så lang at det teoretisk kan overføres 10kW. Dette betyr 3 timer for 3,6kW (16A)
ladestasjon, 1,5timer for 7,2kW (32A) ladestasjon, 1 timer for 11kw (3x16A)
ladestasjon og 30 minutter for 22kW (3x32A) ladestasjon.

5. Krav til søknad
Alle punkt i søknadskjema skal være utfylt, også bakside, og følgende vedlegg skal ligge ved
søknaden:
- Skisse eller bilde ladestedet.
- Pristilbud fra autorisert installatør

6. Krav til ferdigmelding
Alle punkt i ferdigmeldingskjema skal være utfylt og følgende vedlegg skal ligge ved:
-

Bilde av det ferdige ladestedet
Bilde av skilting/merking
Utskrift fra Nobil som viser ladestedet
Fakturaer med betalingsdokumentasjon

7. Kontaktinfo
For spørsmål om ordningen kontakt:
Roger Johansen 415 13 687 Roger.Johansen@overhalla.kommune.no
Martin Lysberg 971 48 909 Martin.Lysberg@overhalla.kommune.no

Søknadsskjema
Opplysninger om søker
Navn på virksomhet:
Adresse:
Kontaktperson:
Telefon kontaktperson:
E-post kontaktperson:

Opplysninger om ladested
Kort beskrivelse av lokasjon:
(Kan beskrives på eget ark)
Adresse:
Vil det være forbruktsmåling?
Hvordan skal stedet merkes?
Er baksiden av dette
søknadsskjemaet fylt ut?

Det søkes her om følgende tilskudd
Antall ladepunkt:
Se bakside. Merk av valgt konfigurasjon og effekt der.

Antatt total kostnad:
Legg ved pristilbud:

Samlet tilskudd:
Kan ikke overskride 50% av dokumenter støtteberettiget
kostnad og er begrenset oppad til kr. 25 000,- pr ladestasjon

Undertegnede er klar over at tilskuddet helt eller delvis kan holdes tilbake ved bevisst eller
uaktsomt misbruk. Videre er søker innforstått med at Overhalla kommune ikke har noe ansvar med
hensyn til valgte produkter eller utførelse i forbindelse med ladestasjonen. Overhalla kommune
forbeholder seg retten til å foreta kontroll av arbeidene etter ferdigstillelse.
Ladestasjonen må ikke være etablert eller arbeid og/eller materialer bestilt før tilsagn om tilskudd
er mottatt.
Jeg har lest og akseptert krav spesifisert på side 1 under "Krav til ladested".

______________________________________________________________________
Dato og søker underskrift

Søknadsskjema - Bakside
Konfigurasjon og effekt

Kryss av for
valgt
konfigurasjon

Effekt

Totalt 1 ladepukt
Kontakt 1:________________kW

En ladestasjon med en Type2 kontakt.
Totalt 2 ladepukt
Kontakt 1:________________kW
To ladestasjoner med en Type2 kontakt
hver.

Kontakt 2:________________kW

Totalt 2 ladepukt
Kontakt 1:________________kW
En ladestasjon med to Type2 kontakter.

Kontakt 2:________________kW

Totalt 2 ladepukt
Type 1 kabel:______________kW
Type 2 kabel:______________kW
To ladestasjoner, en med Type1 kabel og
en med Type 2 kabel.
Totalt 2 ladepukt
Type 1 kabel:______________kW

En ladestasjon med en Type 1 kabel og en
type 2 kabel. Begge kan brukes samtidig.

Type 2 kabel:______________kW

Totalt 1 ladepukt
Type 1 kabel:______________kW

En ladestasjon med en Type 1 kabel og en
type 2 kabel. Kun en kabel kan brukes om
gangen.

Type 2 kabel:______________kW

Ferdigstillingsmelding
Opplysninger om søker
Navn på virksomhet:
Adresse:
Kontaktperson:
Telefon kontaktperson:
E-post kontaktperson:

Opplysninger om etablert ladested
Kort beskrivelse av lokasjon:
Ladestasjon (Fabrikat):
Er installasjonen i henhold til søknad?
Hvordan er stedet merket?
Er bilder av ladested og merking vedlagt?

Kostnader i forbindelse etablering av ladested. Dokumentasjon vedlegges
Beskrivelse av kostnad

Bilag nr.

Kostnad
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

Total kostnad ved etablering av ladested:

Kr.

Det anmodes herved om at følgende støtte utbetales:
Samlet tilskudd:

Kr.

Til kontonummer:

Undertegnede er kjent med hvilke kriterier som stilles for støtte til ladepunkt, og er klar
over at etterkontroll kan bli foretatt og at støtten helt eller delvis kan holdes tilbake ved
bevisst eller uaktsomt misbruk. Videre er undertegnede innforstått med at Overhalla kikke
har noe ansvar med hensyn til valgte produkter eller etablering av ladestasjonen. Overhalla
kommune forbeholder seg retten til å foreta måleravlesning.
______________________________________________________________________
Dato og søker underskrift

