
 

 

 

 

 

Spørsmål og svar om tilskudd til offentlig tilgjengelig lading av tunge 

kjøretøy 

 

På utlysningssiden står det at anlegget må være operativt senest ett år etter 

tilsagnsdato. Jeg har blitt orientert om at frist for driftsstart har vært endret til innen 

utgangen av 2023 – stemmer dette? 

Nei, dette stemmer ikke. Merk at kravet om at ladestasjonen skal være i drift innen ett år etter 

tilsagnsdato er endret. Planlagt idriftsettelsesdato er nå et av vurderingskriteriene, der raskere 

idriftsettelse teller positivt. Tidsplanen må være realistisk og Klimaetaten vil ta kontakt med 

søker dersom tidsplanen virker for optimistisk. Det er ikke lenger et krav om idriftsettelse innen 

ett år fra tilsagnsdato.  

Kan dere si noe om hvor mye midler som samlet er satt av til ordningen? Vil en søknad 

innsendt 1. mars risikere å få mindre enn ved 1. desember, dersom tilskuddspotten er 

begrenset? 

Det er ikke satt av midler øremerket denne ordningen. Midlene tas av Klima- og energifondets 

tilsagnsramme som i 2022 er på 120 millioner kroner, og i 2023 på 150 millioner kroner. Dere risikerer 

ikke å få mer eller mindre i tilskudd avhengig av hvilken frist dere søker på. 

Hvilken nødvendig informasjon må være med i søknaden, har dere noen mal eller info på 

dette? 

Vi har ingen mal for søknadene, men dere finner informasjonen dere trenger for å skrive 

søknaden i dokumentet Konkurransekriter og tilskuddsinformasjon – Tilskudd til offentlig 

hurtiglading til tunge kjøretøy. Dere utformer selv søknaden med utgangspunkt i 

minimumskravene og konkurransekriteriene. Det er svært viktig at det fremkommer tydelig at 

dere oppfyller samtlige minimumskrav.  

Vi ser på lokasjoner utenfor Oslo, men i nærhet av veier som fører inn til Oslo. Er disse 

lokasjonene aktuelle for støtteprogrammet? 

Nei, lokasjonene for ladestasjonene må være innenfor Oslo kommunes geografiske grense.  

Kan kommunen være behjelpelig med å finne tomter som kan brukes til ladestasjoner?  

Klimaetaten vurderer at kommunen ikke eier tomter som er er egnet/tilgjengelig for dette 

formålet pr. nå. Dersom dere likevel har funnet fram til en tomt som er eid av kommunen og dere 



ønsker kontakt om denne, kan dere ta kontakt med Eiendoms- og byfornyingsetaten på 

postmottak@eby.oslo.kommun.no.  

Klimaetaten gjennomførte i 2020 en kartlegging av aktuelle tomter til energistasjoner.  

Kartleggingen inneholder private, statlige og kommunale tomter. Dersom dere ønsker å få 

tilsendt listen over tomter fra kartleggingen, kan dere sende en e-post til 

petter.christiansen@kli.oslo.kommune.no.  

Kan vi sende inn søknad med en forutsetning at kommunen godkjenner dispensasjon for tomten til 

hurtiglading? 

Ja, dere kan i søknaden ta forbehold om at kommunen gir dispensasjon fra reguleringsplan for 

hurtiglading på tomta (i byggesaksbehandlingen i Plan- og bygningsetaten). Et eventuelt tilsagn i 

denne tilskuddsordningen gjelder for den adressen dere søker om å gjennomføre prosjektet på. 

Dersom dere i etterkant ønsker å flytte prosjektet til en annen tomt, må dere søke på nytt.  
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