Kort om Klimp 3 i
Lilla Edets kommun
Ett klimatinvesteringsprogram (Klimp) ska, med stöd av statliga bidrag, medverka till
att långsiktiga åtgärder som minskar allas vår klimatpåverkan genomförs. Lilla Edets
kommun har under åren 2003 - 2007 fått bidrag till fyra olika Klimatinvesteringsprogram där det sista avslutas år 2011.
Klimp 3, som har löpt mellan 2006-2010 har var inriktat på åtgärder inom transportområdet. Totalt omfattade detta program åtgärder för 16,9 mkr varav bidrag beviljades med nästan 1,6 mkr för investeringar på 4,1 mkr. I huvudsak är det bidrag till
miljöfordon och informationsinsatser för att minska trafikens koldioxidutsläpp.
Totalt har 2 165 985 kr investerats med hjälp av 989 351 kr i statsbidrag. Åtgärderna
beräknas ha minskat utsläppen av fossil koldioxid med nästan 300 ton årligen.

Bidrag till miljöfordon
Under programperioden har 530 200 kr betalats ut i bidrag för 40 biogasbilar och 3
etanolbilar. Bidrag har varit möjligt att söka för privatpersoner, företag och kommunen där bidraget har varit max 30% av merkostnaden för företag istället för 50% för
privatpersoner och kommunen. Den merkostnad som bidraget baserar sig på är vad
bilen kostar i gas-/etanolutförande jämfört med motsvarande bensinversion.
Fordonen har tillsammans ett inköpsvärde på c:a 10 mkr och en merkostnad på
nästan 1,3 mkr.
På grund av det statliga miljöbilsbidraget (10 000 kr för miljöbilar) som fanns under
åren 2007-2009 har inte hela bidraget kunnat utnyttjas.
Under fordonens livslängd (20 år) beräknas de fossila koldioxidutsläppen minska
med c:a 6 000 ton tack vare denna åtgärd.

Miljöeffekter Klimp 3
En stor medvetenhet inom kommunen som
organisation om miljöbilar
och 6000 ton mindre koldioxid från fordon.

Miljöfordonskampanj
Informations- och folkbildningarbetet har varit inriktat på att öka andelen miljöfordon och hållbara transporter.
Genom ”Cykelutmaningen” har alla arbetstagare i kommunens större företag och
kommunen erbjudits att delta i en lagtävling där cykel till arbetet har premierats. I
detta projekt har c:a 400 personer deltagit.
Förutom detta kan nämnas följande aktiviteter:
•

Provkörning och demonstrationer av gasbilar

•

Erbjudande till kommunanställda att genom personalleasing få miljöbilar

•

Resvaneundersökning inom kommunens organisation

•

Utbildningar i sparsam körning eller s k ecodriving

•

Deltagande i Lilla Edet-mässan och Lilla Edet-festivalen med olika aktiviteter

•

Miljökalender till alla hushåll

•

Annonser och tidningsartiklar

Administration och utvärdering
Administrationen för programmet består bl a av:
•

att följa upp att åtgärder vidtas enligt föreskrifter och villkor,

•

att följa upp måluppfyllelse och kostnader,

•

att sammanställa års- och slutrapporter,

•

ha erforderliga kontakter med länsstyrelse och naturvårdsverk

•

upprätta avtal och kontrollera utbetalningar av bidrag.

Alla kostnader är granskade och godkända av auktoriserad revisor.

Faktaruta kostnader
Åtgärd

Total kostnad

Bidrag

Bidrag till miljöfordon

1 245 500 kr

530 200 kr

Miljöfordonskampanj

722 183 kr

360 000 kr

Administration och utvärdering

198 302 kr

99 151 kr

TOTALT

2 165 985 kr

939 351 kr

