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Ladestasjoner for ladbare kjøretøy 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 06.06.2019 sak 26/19 
 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Paul Andre Lindseth (Uvah.) 
Gard Olsen 
Ordfører Willy Westhagen 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Morten Hagen (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Oskar Sunde (H) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
 
Paul Andre Lindseth (Uavh.) la fram forslag tilsvarende alternativ 2 i saksutredningen: 

1. Kommunestyret vedtar omlegging av parkering ved rådhuset og etablering av ladestasjoner for 
kommunens ladbare tjenestebiler og for ladbare biler tilhørende ansatte i kommunen og 
besøkende.  

2. Pris for lading av ladbare kjøretøy beregnes ut i fra kommunens totale selvkost ved etablering og 
drift av ladestasjonene. Kommunens inntekt fra ladestasjonene legges inn i budsjett og 
økonomiplan.  

3. Oppsetting av nødvendige ladestasjoner finansieres med lån, momskompensasjon og tilskudd. 
Låneopptak for 2019 økes med 2,2 mill. kr. Øvrig behov for 2020 og fremover tas ved behandling 
av budsjett og økonomiplan 2020-2023  
Kontering:  
3230 4420 1200  691  4,144 mill. kr.  
3729 8300 8410  972  0,829 mill. kr  
3810 4420 1200  691  1,115 mill. kr.  
3910 8300 8701  900  2,2 mill. kr 

 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative forslaget fra Paul Andre Lindseth (Uavh.) 
Forslaget fra Paul Andre Lindseth (Uavh.) ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer. 
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Formannskapets vedtak 06.06.2019: 
 

1. Kommunestyret vedtar omlegging av parkering ved rådhuset og etablering av ladestasjoner for 
kommunens ladbare tjenestebiler og for ladbare biler tilhørende ansatte i kommunen og 
besøkende.  

2. Pris for lading av ladbare kjøretøy beregnes ut i fra kommunens totale selvkost ved etablering og 
drift av ladestasjonene. Kommunens inntekt fra ladestasjonene legges inn i budsjett og 
økonomiplan.  

3. Oppsetting av nødvendige ladestasjoner finansieres med lån, momskompensasjon og tilskudd. 
Låneopptak for 2019 økes med 2,2 mill. kr. Øvrig behov for 2020 og fremover tas ved behandling 
av budsjett og økonomiplan 2020-2023  
Kontering:  
3230 4420 1200  691  4,144 mill. kr.  
3729 8300 8410  972  0,829 mill. kr  
3810 4420 1200  691  1,115 mill. kr.  
3910 8300 8701  900  2,2 mill. kr 

 
 


