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Information om energi och klimat från
energi- och klimatrådgivarna

Ovanåkers kommun
satsar på elbilar
Ovanåkers kommun kommer under 2019 och
2020 att införskaffa två rena elbilar till kommunens gemensamma bilpool. Idag finns
det sex bilar i bilpoolen och två av dessa
kommer att ersättas av elbilarna. Möjliggörandet av detta beror på att kommunen har
fått bidrag via klimatklivet att installera en
laddbox.

Investeringsstöd

Klimatklivet är ett investeringsstöd till l okala
och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Klimatklivet har under åren
2014-2018 beviljat 4,7 miljarder kronor i stöd
till 3 200 olika åtgärder. Stödet kan komma
att utökas om förslaget godkänns av riksdagen den 18 juni och då kan man åter igen
söka stödet. Stödet kan sökas av kommuner,
landsting, företag och organisationer.

Semisnabb laddbox

Laddboxen som kommunen har fått stöd för
har två laddpunkter och kommer att installeras vid bilpoolens parkering vid kommunhuset i Edsbyn. Laddboxen kommer att vara av
typen semisnabb laddningsbox med en maxeffekt på 22 kW. Tanken med laddboxarna är
att den främsta laddningen kommer att ske
under natten likt den laddning som sker om

Hej, Jag heter Yarub och
jag kommer att vikariera för
Anders Tång när han är
föräldraledig. Jag är väldigt
intresserad av inomhusklimat
och VVS. Du får väldigt gärna
höra av dig till mig!

man äger en elbil privat och hemmaladdar.
Elbilarna kommer att ersätta två befintliga
bilar i bilpoolen som i dagsläget går på fossilt
bränsle. Genom att ersätta dessa två bilar
kommer koldioxidutsläppen från kommunens tjänsteresor att kunna minska med drygt
sex ton koldioxidekvivalenter per år. Sex ton
koldioxidekvivalenter motsvarar cirka två tur
och retur resor till Thailand med flyg.

Har du frågor kring energi
och klimat är du välkommen
att kontakta din kommunala
energi- och klimatrådgivare:

Yarub Al Hamdany

Bollnäs kommun
0270-752 28, 070-378 69 30
yarub.al.hamdany@
soderhamn.seBesöksadress:
Stadshuset

Johanna Sjölund

Ovanåkers kommun
0271-570 26
energiradgivning@ovanaker.se
Besöksadress: Kommunhuset,
Långgatan 24, Edsbyn

www.energiochklimat.se

