Søk om tilskudd til sykkelparkering ved din dagligvarebutikk!
Bypakke Grenland har 1 million kroner å dele ut til sykkelparkering ved
dagligvarebutikker i Skien, Porsgrunn og Siljan. Tilskuddet dekker 50% av
kostnaden, maks 40 000 kroner. Kommunene behandler søknadene fortløpende,
så det er førstemann til mølla!

Hvorfor søke om tilskudd til sykkelparkering?
•
•

•

•

•
•

Mange korte turer til butikken gjøres i dag med unødvendig bruk av bil, god
sykkelparkering kan øke antallet som sykler til butikken, som er mer miljøvennlig
For syklende kunder vil sykkelparkering (eller mangel på det) være deres
førsteinntrykk av dagligvarebutikken: sykkelparkering av høy kvalitet bidrar til et
positivt førsteinntrykk, og kan kanskje bidra til at kundene foretrekker deres butikk?
Tilrettelegging for sykkelparkering nær inngangen bidrar til at kundene får en rask
og effektiv handletur og kort avstand å bære varer - god flyt er med på å gi kundene
en positiv opplevelse av handleturen
Ved å sørge for sentralt plassert sykkelparkering
med god kvalitet viser dere tydelig at dere
legger til rette for at kundene kan reise
miljøvennlig
I et folkehelseperspektiv er det også positivt at
flere sykler i hverdagen i stedet for å kjøre bil
Kunder som sykler opptar liten plass til
parkering, sammenliknet med kunder som
kjører bil

Hvilke kriterier gjelder?
•
•
•
•
•
•
•

Butikken må være en dagligvarebutikk registrert med organisasjonsnummer
Dagligvarebutikken må være lokalisert i Skien, Porsgrunn eller Siljan kommune
Du kan søke om tilskudd til ny sykkelparkering eller forbedring av dagens løsning
Du må søke ved å benytte søknadskjema
Du må gjennomføre tiltaket innen 8 måneder hvis søknaden blir innvilget
Du må forskuttere gjennomføring av tiltaket
Du må dokumentere at tiltaket er gjennomført ved å sende faktura (med underlag)
på innvilget beløp til kommunen etter ferdigstillelse, deretter utbetales beløpet
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•

Du må også dokumentere at tiltaket er gjennomført med før- og etterbilder, bildene
kan brukes fritt av kommunene og Bypakke Grenland og sendes til kontaktperson i
kommunen

Hvilke krav stilles til utforming av sykkelparkeringen?
•

•
•
•
•
•

Sykkelparkeringen må få den mest hensiktsmessige plasseringen: så nær inngangen
som mulig, eventuelt fjerne en eller flere parkeringsplasser for bil hvis det er til fordel
for de syklende
Sykkelstativene må være fastmontert og av god kvalitet, og det må være mulig å
låse både ramme og ett hjul
Sykkelstativene må kunne fungere med ulike type sykler, minst 2 plasser må være
for lastesykkel
Sykkelparkeringen må være lett å se på avstand, det må være god fremkommelighet
for syklende til stativene, og god plass til å manøvrere ulike typer sykler
Sykkelparkeringen skal ikke være til hinder for folk som beveger seg i området,
eller for eksempel utrykningskjøretøy eller HC-parkering
For tips til god sykkelparkering, se eksempel nedenfor og se nylig utarbeidet veileder
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Hvordan vurderes søknadene?
•
•

•

Søknadene vurderes fortløpende i hver
enkelt kommune, førstemann til mølla
Tilskuddet er begrenset til 50% av
kostnaden for sykkelparkeringen, maks
40 000 kr
Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert
(du vil få beskjed om søknaden din har
mangler, og du må komplettere søknaden
før den blir vurdert)

Hvordan søke?
•

•
•
•
•

Fyll ut søknadskjema og send på mail til kommunen der du har din dagligvarebutikk
og vent på svar:
Skien kommune: Marie Ekelund, marie.ekelund@skien.kommune.no
Siljan kommune: Andrea Tverå, andrea.tvera@siljan.kommune.no
Porsgrunn kommune: Elise Brændaas, elise.braendaas@porsgrunn.kommune.no
Hvis søknaden blir innvilget, må du gjennomføre tiltaket innen 8 måneder
Du må dokumentere at tiltaket er gjennomført ved å sende faktura (med underlag)
på innvilget beløp til kommunen etter ferdigstillelse
Du må også sende før- og etterbilder til kommunen
Hvis tiltaket er gjennomført slik det er beskrevet i søknaden, vil tilskuddet bli
utbetalt
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