Lading av elbilar for kommunalt tilsette:
1. Tilrettelegging.
Suldal kommune vil legga til rette for lading av elbilar der det er praktisk mogleg utan for
store utgifter knytta til graving, mm. Brukarar må sjølv sørga for eventuelle skøyteledningar
som er naudsynt.
2. Tilsette som ynskjer å lada i arbeidstida gjer ein avtale direkte med leiaren sin. Avtalen er
slik:
a. Tilsett blir trekt direkte av løna si kvar månad for avtalt beløp. Trekket skjer alle 12
månadene.
b. Beløpet er avhengig av avstand frå arbeidsplass til bustad og det blir ikkje teke
omsyn til kor mange gonger ein reellt nyttar tilbodet. (Beløpet er rekna ut som om ein nyttar
lading 15 gonger i månaden i snitt. Det er rekna ein kostnad på kr. 2;- pr mil køyring, henta frå elbil.no, men talet på
ladingar er eit snitt som er sett lågt.)

c. Betaling slik etter kor stor avstanden er frå heim til arbeidsplass:
Inntil 15 km
Inntil 20 km
Inntil 25 km
Inntil 30 km
Inntil 35 km

60 kr
80 kr
100 kr
120 kr
140 kr

Inntil 40 km
Inntil 45 km
Inntil 50 km
Inntil 55 km
Inntil 60 km

160 kr
180 kr
200 kr
220 kr
240 kr

d. Trekket skjer neste månad etter innmelding og vil bli avslutta månaden etter skriftleg
tilbakemelding om avslutning av bruken
3. Leiar sender melding til lønnsavdelinga med beskjed om beløp som skal trekkast. Beløpet
skal godtgjerast eininga (den eininga som har straumrekningane) sitt ansvarsområde.
4. Den tilsette har sjølv ansvar for å nytta rett utstyr, som t.d. skøyteledning.
5. Reglementet trer i kraft 1. november 2018

Avtale om lading av elbil:
Det er i dag gjort ein avtale om bruk av lading på arbeidsplassen.

Namn…………………………………………

Eining…………………………

Avstand heim …………………………………….. til arbeidsplass ………………………… er …….. km

Dette gir ein månadleg betaling på ……………………. Som skal trekkast av løna kvar månad. Fyrste trekk
er er ved fyrstkomande utløning.
Tilsett har ansvar for å gje melding dersom avtalen skjal trekkast. Det er då ein månads oppseiing.

Stad og dato: …………………………………..

……………………………..
Tilsett

……………………………………………….
Einingsleiar

Skjemaet skal sendast til lønsavdelinga på kommunehuset.

