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Formannskapet si tilråding: 
Luster kommune løyver kr 700.000 til hurtiglading med ein stolpe med 150 kw, ein 
stolpe med 50 kw og to vanlege ladepunkt ved Fortun bensinstasjon. Inkludert i løyvinga 
er kr 350.000 i løyvd tilskot frå Vestland fylkeskommune. 

  

Luster kommune nyttar inntil kr 1.5 mill kr til å bygge hurtigladestasjon med ein stolpe 
med 50 kw og to vanlege ladepunkt på Skjolden. Denne hurtigladestasjonen kan 
utvidast relativt rimeleg ved auka behov. 

Tiltaka vert finansierte med busjetterte midlar i budsjettet for 2021. 

 

Luster kommune søkjer om midlar frå Vestland fylkeskommune til etablering av 
hurtiglading på Hafslo. 

Det bør og bli etablert ein hurtigladestasjon i Jostedalen.  

 

 

Framlegg frå AP v/Kåre Hønsi:  

Teknologiutviklinga for elektrisk transport og ladestruktur er under rask utvikling. Dette 
er eit viktig middel for å få til reduksjon av utsleppa av klimagassar. Bilane får betydeleg 
lengre rekkevidde og dette har konsekvensar for behovet for ladeinfrastruktur. Stor 
kapasitet per stasjon er no viktigare enn tal stasjonar og avstand mellom desse. Gjester 
som overnattar i kommunen, som t.d. i Skjolden og Jostedal, treng ikkje hurtiglading, 
men mogelegheit for lading over natta. 

Luster kommune ynskjer å stimulere til og støtte etablering av ladetilbodet i Fortun og 
Hafslo der vi har bemanna energistasjonar som satsar på utvikling. Eit ladepunkt bør ha 
minimum 4 stk 150 kW ladarar, og bli drifta av næringsaktørar. 

Luster kommune løyver kr 700.000 til hurtiglading med ein stolpe med 150 kw, ein 
stolpe med 50 kw og to vanlege ladepunkt ved Fortun bensinstasjon. Inkludert i løyvinga 
er kr 350.000 i løyvd tilskot frå Vestland fylkeskommune. I tillegg sjekkar kommunen ut 
om det er ynskjeleg for utbyggar og kva støtte dei treng til å auke tal 150kW ladarar til 
erstatning for 50kW ldarar. 

Tilskota vert finansiert ved budsjetterte midlar, og Luster kommune søkjer om midlar frå 
Vestland fylkeskommune til etablering av hurtiglading. 
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Kommunen yter tilskot til AC ladepunkt (destinasjonslading) på parkeringsplassar ved 
reiselivsbedrifter. 

 

Framlegg frå SP og H v/Geir Arve Sandvik: 
Luster kommune løyver kr 700.000 til hurtiglading med ein stolpe med 150 kw, ein 
stolpe med 50 kw og to vanlege ladepunkt ved Fortun bensinstasjon. Inkludert i løyvinga 
er kr 350.000 i løyvd tilskot frå Vestland fylkeskommune. 
Sjå på moglegheit for utviding av 150 kw punkt. 
 
Rådmannen utredar utbygging av ladestruktur, samt destinasjonslading, i resten av 
kommunen, bl.a Skjolden, Jostedal og Hafslo. Luster kommune søker midlar frå Vestland 
fylkeskommune til utbygginga. 

 
Røysting:  
Kommunestyret var samde om at formannskapet si tilråding ikkje vart teke opp til 
røysting. 
 
Det vart fyrst røysta over framlegg frå Kåre Hønsi. 

Framlegget fekk 7 røyster og fall. (Hønsi, Lefdal, Vigdal, Kjærvik, Stegegjerdet Norberg, 
Lie, Lomheim) 

 

Det vart deretter røysta over framlegget frå Sandvik. Framlegget vart samrøystes 
vedteke. 

 

 

Vedtak: 
Luster kommune løyver kr 700.000 til hurtiglading med ein stolpe med 150 kw, ein 
stolpe med 50 kw og to vanlege ladepunkt ved Fortun bensinstasjon. Inkludert i løyvinga 
er kr 350.000 i løyvd tilskot frå Vestland fylkeskommune. 
Sjå på moglegheit for utviding av 150 kw punkt. 
 
Rådmannen utredar utbygging av ladestruktur, samt destinasjonslading, i resten av 
kommunen, bl.a Skjolden, Jostedal og Hafslo. Luster kommune søker midlar frå Vestland 
fylkeskommune til utbygginga. 
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