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Forslag til vedtak:
Kommunestyret gir BKK Elektrifisering AS tilskudd på 1 mill kroner til etablering av to
lynladere (en 50kW og en 200 kW) for ladbare biler i Risøyhamn. Tilskuddet finansieres fra
prosjekt 184223 «Ladestasjon for ladbare biler» og utbetales når ladestasjonen er etablert.
Kirsten L. Pedersen
rådmann

Bakgrunn for saken:
BKK Elektrifisering AS har henvendt seg til Andøy kommune med spørsmål om mulighet for
tilskudd til etablering av ladestasjon for elbiler i Risøyhamn.
Faktiske opplysninger:
Enova gir 14,8 mill i støtte til etablering av 12 hurtigladesteder i Namdalen og langs
Kystriksveien. BKK vant anbudet for 5 nye ladesteder nord i Nordland, herav en på
strekningen Risøyhamn – Andenes. BKK har bestemt seg for å sette opp ladestasjonen i
Andøy på Andenes. BKK har på bakgrunn av en henvendelse fra Th. Benjaminsen (gjengitt i
BKKs henvendelse til Andøy kommune) vurdert muligheten for etablering av en ladestasjon i
Risøyhamn i tillegg til den de får støtte fra Enova til å etablere på Andenes. BKK opplyser at
de vil kunne sette opp en ladestasjon i Risøyhamn dersom de får tilskudd fra Andøy
kommune.
I følge BKK vil etablering av en ladestasjon (en lynlader med 200 kW og en med 50kW)
komme på ca 1,5 mill kr pluss anleggsbidrag (0,5 – 4 mill). BKK har fått informasjon om at
Andøy kommune har avsatt 1 mill kr til ladestasjon for elbiler, og opplyser at de kan sette opp
ladere i Risøyhamn dersom de får tilskudd på 1 mill kr fra kommunen.
Kommunestyret vedtok i sak 114/17 (verbalforslag i fbm budsjettbehandlingen) at midler i
investeringsbudsjettet til Enøk-tiltak skulle disponeres til etablering av to hurtigladere for
ladbare biler,- en i Risøyhamn og en på Andenes.
I sak K- 20/21 innebærer innstillingen fra formannskapet at 530.000 kr omdisponeres fra
investeringsprosjekt 184223 Ladestasjon for ladbare biler til etablering av ny parkeringsplass
ved Baugtuva. Dersom innstillingen vedtas, vil det gjenstå 1.061.000 kr på prosjekt 184223
Ladestasjon ladbare biler.
Vurdering:
Dersom kommunestyret vedtar å gi tilskudd til BKK for etablering av ladestasjon i
Risøyhamn, vil dette være i tråd med formålet i verbalforslaget i sak K-114/17.
Når det gjelder størrelsen på tilskuddet, kan det stilles spørsmål ved i hvilken grad
søknadsbeløpet har bakgrunn i informasjon om disponibelt beløp til formålet eller i faktisk
behov for tilskudd for å gjennomføre tiltaket. Søknadsbeløpet dekker uansett ikke
totalkostnadene.
Med bakgrunn i at dette vil være den enkleste måten for Andøy kommune å bidra til rask
etablering av ladestasjon i Risøyhamn, velger rådmannen å innstille på å gi tilskudd på 1 mill
kr til BKK Elektrifisering AS til etablering av ladestasjon for elbiler i Risøyhamn. Det er en
mulighet for at et noe lavere tilskudd vil være tilstrekkelig, men det er lite sannsynlig at BKK
velger å etablere en ladestasjon nr 2 i Andøy dersom de ikke kan gjøre det i forbindelse med
etableringen på Andenes. BKK har antydet at dersom tilskudd blir avklart i kommunestyret 1.
mars, er det en mulighet for at ladestasjonen kan være på plass i juni/juli.
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Emne: Elbillading Andøya
Hei.
Vi i BKK Elektrifisering var heldige å vinne anbudet fra Enova, for Andøya.
Vi kommer til å sette opp lynlader med 200 kW og en 50 kW på Andenes, har ikke signert leieavtale
helt enda. Men det er like om hjørnet.
Vi fikk henvendelse fra Th. Benjaminsen AS i Risøyhamn på Andøya, der de tilbyr plass for hurtiglader.
Vi tenker at om vi kan få noe støtte til etablering her, så vil vi bygge her også. Denne lokasjonen vil
da ligge 5 mil fra Andenes og 5 mil til neste lokasjon til BKK vi kommer til å sette opp i Sortland. (Den
blir satt opp uten støtte.)
Vi tenker da å sette opp 2 lader en 50kW og en 200kW, som er det samme som vi setter opp de
andre plassene med støtte fra Enova.
Det kommer på ca 1.5 millioner pluss anleggsbidrag. Dette varierer mye, fra 500 tusen til 4 millioner.
Fikk vite fra en av de som vil ha lader hos seg at kommunen hadde 1 million avsatt til elbil lading.
Kunne vi fått dette beløpet, vil vi kunne sette opp ladere i Risøyhamn også.
Her er henvendelsen vi fikk om Risøyhamn.
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Sendt: mandag 8. februar 2021 13:25
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Emne: Ladepunkt i Andøy Kommune
Hei
Tar kontakt på vegne av Th. Benjaminsen AS i Risøyhamn på Andøya i forbindelse med BKK`s
tildelingen av midler fra Enova til utbygging av ladestasjoner i Nordland.

Vet ikke hvem jeg skal kontakt hos dere vedrørende dette?
Jeg jobber som prosjektleder for familiebedriften Th. Benjaminsen AS i forbindelse med deres
prosjekt «Grønn Havn». Prosjektet ble startet da de bygget et ny kaianlegg som sto ferdig høsten
2020. De ønsker å legge til rette for en grønn havnedrift og skape en fremtidsrettet logistikkbedrift
for neste generasjon i familien. I forbindelse med dette prosjektet har vi vært i dialog med
kommunen da de ønsker en ladestasjon for el-biler plassert i Risøyhamn i stedet for Andenes. Dette
som et led i deres satsning på tettstedet og reiselivsnæringene der, samt satsningen på en grønn
havn lokalisert der. Vi inngikk i høst en avtale med Polarkraft om at hvis de vant anbudsrunden med
Enova så skulle de få plassere ladestasjonen gratis på tomt hos oss i Risøyhamn. De vant jo ikke
anbudsrunden og vi lurer derfor på om dere har avgjort hvor dere skal plassere ladestasjonen i
Andøy Kommune?
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